
Verslag jaarvergadering Vereniging Heemkunde Ootmarsum d.d. 4 april 2016

Aanwezig: dhr. T. en mevr. J. Temmink, dhr. G. en mevr. A. Westgeest, dhr. W. en mevr. J. Kouijzer,                    

dhr. H. en mevr. A. Nijhuis, dhr. J. en mevr. M. Raatgerink, dhr. F. en mevr. G. Tillemans, dhr. T. Heinink,               
dhr. J. Schulten, dhr. H. Siebum, mevr. M. oude Rengerink, dhr. B. Velthuis, dhr. H. Geerdink, dhr. G. Koertshuis, 
mevr. A.  ter Huerne, dhr. F. en mevr. G. Wilbers, dhr. R. Kamphuis, mevr. E. Leeuwenkuil, dhr. B. Raatgerink, 
dhr. T. Nijland, mevr. L. de Jong, mevr. I. Hulsman, mevr. R. Eertman, dhr. B. van Benthem, dhr. B. Heerink,    
dhr. P. Scholten, mevr. T. Tenniglo, dhr. G. Dujardin, dhr. B. Harink, dhr. K. Pels, dhr. F. Hoppenbrouwer,       
dhr. H. Voorpostel, dhr. J. Heerink, dhr. A. olde Hanter,  dhr. R. Westerhof, dhr. H. Wolbers, dhr. A. Bergman, 
mevr. G. Droste, dhr. P. Baanstra, dhr. W. Veldhuis, dhr. N. Rouwers, mevr. N. Aarnink, mevr. M. Hunder,      
dhr. A. Semmekrot, dhr. H. Hemmer en dhr. G. Hassink.

Opening mededelingen

Voorziter Nete Aarnink opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze 
jaarvergadering tjdens het jubileumjaar. Een belangrijk jaar, waarin met name de 
presentate van het boek over de Commanderie en ons jubileumjaarboek in de afgelopen 
maanden reeds de toon hebben gezet en waarin nu wordt toegewerkt naar ons 
jubileumfeest op 28 mei. Met het oog op die jubileumviering roept zij een ieder op om een 
gedicht op Ootmarsum en omgeving te maken en dat uiterlijk 20 april in te dienen 

Verder gaat de voorziter in op een aantal recente gebeurtenissen en ontwikkelingen, die in 
het kort puntsgewijs als volgt worden weergegeven:

• De publiciteit rondom het boek over de Commanderie is goed geweest en de verkoop 
loopt uitstekend; niet uitgesloten wordt dat er een herdruk komt.  Er zijn positeve 
reactes op de inhoud, op basis waarvan op onderdelen vervolgonderzoek gedaan zal 
worden en de vereniging heef n.a.v. de presentate van het boek inmiddels 
waardevol historisch kaartmateriaal aangeboden gekregen van E. Veldboer.

• Ons jaarboek met het gouden randje is grats verspreid in Ootmarsum en de 
aanpalende buurtschappen en heef mooie reactes ontlokt. Een vriendengroep van 
de vroeger blokhut heef de betrefende artkelen inmiddels gedeeld via facebook en 
’t Inschrien van de Oudheidkamer Twente wil het artkel over Jan Willem Racer 
integraal overnemen. Ben Veldhuis heef na jarenlange trouwe dienst de 
redactecommissie verlaten en hij is opgevolgd door Peter Baanstra.

• Het Molenhuisje is in de afgelopen weken met dank en applaus aan Jan Raatgerink 
voor zijn coördinate  en een heel peleton helpers geheel ontruimd en wordt de 
komende maanden gerestaureerd; onze residente wordt straks een pareltje.

• Onder de werknaam “Stadsarchief” oriënteren Vereniging Heemkunde Ootmarsum, 
Ben Morshuis Stchtng en Stchtng Bibliotheek Ootmarsum zich op een gezamenlijke 
huisvestng en samenwerking; voor dit moment kunnen daar verder nog geen 
mededelingen over worden gedaan. In dat kader is het goed om aan te geven, dat 
Heemkunde en BMS inmiddels hun archiefopslag en werkruimten hebben 
ondergebracht in het leegstaande kantoorpand van Flynth.    



• Sinds kort is onder de bezielende leiding van de Natuurstudiegroep en de 
Vogelwerkgroep een Jeugdnatuurgroep van start gegaan; nieuw elan, van waaruit 
wellicht jonge leden op termijn doorstromen naar de vereniging.

• Tot slot geef Nete aan, dat mevr. I. Essink, dhr. E. Tenniglo en dhr. H. Oude 
Rengerink vanavond met kennisgeving afwezig zijn.

Notulen ledenvergadering 30 maart 2015 (gepubliceerd op de site van de vereniging)
Vanuit de vergadering zij geen vragen en/of opmerkingen aangaande de notulen en 
daarmee worden deze vastgesteld met dank aan de samensteller.  De destjds gestelde vraag 
m.b.t. het begroote bedrag voor de jubileumviering wordt in de loop van vanavond 
beantwoord.    

Jaarverslag 2015 (gepubliceerd in de Hemsproak van maart)
De vergadering keurt zonder op- en/of aanmerkingen het jaarverslag goed.

Financieel jaarverslag 2015 (stukken lagen ter inzage)
Aan de hand van sheets op het scherm neemt  penningmeester Arie Semmekrot de 
vergadering mee langs balans- en exploitateposten. De meest belangrijke c.q. in het oog 
springende posten worden door hem vakkundig toegelicht. Hij geef aan, dat de vereniging 
een structureel jaarlijks tekort heef van om en nabij de € 1.500,--; dit defcit wordt 
aangevuld vanuit de Stchtng Vrienden Heemkunde.   

Kascommissie 2015
De kascommissie 2015 bestaat uit de heren Siebum en Temmink. Op verzoek van de 
voorziter doet Hans Siebum verslag van de kascontrole en de controle van de boeken, zoals 
die in de afgelopen maand bij de penningmeester heef plaatsgevonden. De bevindingen 
waren positef en hij stelt mede namens Fons Temmink voor om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen voor het door hen in 2015 gevoerde fnanciële beleid. De 
vergadering neemt het voorstel van de kascommissie unaniem en onder applaus over en 
daarmee wordt dan tevens het fnancieel jaarverslag vastgesteld met dank aan de 
penningmeester.

Begrotng 2016 
Aan de hand van de exploitateopzet loopt de penningmeester de onderscheiden posten 
langs en geef waar nodig toelichtng
Op reeds in 2015 ter zake gestelde vraag wordt aangegeven, dat voor het jubileumfeest  een 
bedrag begroot van € 7.000,-- begroot is; het overgrote deel daarvan is bestemd voor het 
jubileumgeschenk, terwijl het andere deel besteed zal worden aan de jubileumviering. Op 
vraag vanuit de vergadering naar de besteding van de € 3.000,-- subsidie van de provincie 
wordt aangegeven, dat dit bedrag geoormerkt is en in het kader van het project 
“stadsarchief” zal worden aangewend voor de aanschaf van vitrines.
Verder wordt op vraag vanuit de vergadering aangegeven, dat dit jaar voor het drukken van 
het jaarboek een andere drukker in de arm is genomen. Deze was aanmerkelijk goedkoper, 
zodat het jaarboekje 2016 met een veel grotere oplage tegen weinig meerkosten dan in 



2015 uitgegeven kon worden.
Tot slot geef de penningmeester op vraag vanuit de vergadering aan, dat de Vereniging 
Heemkunde onderhuurder is van Stchtng Openluchtmuseum en er dus als gevolg van het 
gedurende enkele maanden niet gebruiken van het Molenhuisje vanwege de restaurate niet 
echt sprake is van meevallers v.w.b. huisvestngskosten. Overigens moeten voor het houden 
van vergaderingen / werkbijeenkomsten elders ook kosten worden gemaakt.                        
Op voorstel van de voorziter wordt daarop de werkbegrotng voor 2016 vastgesteld, waarbij 
wordt uitgesproken dat de hoogte van de contribute ongewijzigd blijf. 

Nieuw lid kascommissie                                                                                                                             
Fons Temmink blijf lid van de kascommissie en Hans Siebum treedt af. Diens plaats wordt 
ingenomen door Ben van Benthem. Als nieuw reservelid wordt Lide de Jong onder applaus 
welkom geheten. 

Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum en bestuur Stchtng Vrienden Hemkunde 
Ootmarsum                                                                                                                                              
Bij geen van de genoemde organisates is sprake van afredende bestuursleden.

Rondvraag 
Harrie Hemmer vraagt aandacht voor de jaarlijkse excursie op de 3e zaterdag in september. 
Dit jaar brengen we een bezoek aan de Emslandkampen en inmiddels hebben zich daarvoor 
zo’n 30 leden opgegeven. Om de reis kostentechnisch rendabel te kunnen laten zijn moet er 
een groep van minimaal 50 deelnemers zijn. Daarom doet Harrie een oproep aan de 
aanwezigen om zich op te geven dan wel te zorgen voor de nodige publiciteit onder familie, 
buren, vrienden en kennissen.

Gerard Hassink geef desgevraagd aan, dat zich voor de excursie naar het Archeologisch 
Depot Deventer op 13 april a.s. nog maar weinig mensen hebben aangemeld. Dit kan nog 
t/m vrijdag 8 april.

De voorziter vraagt aandacht voor de nacht van de nachtegaal op 9 mei en het 
jubileumfeest op 28 mei. Op vraag uit de vergadering licht de voorziter een tpje van de 
sluier op v.w.b. het programma van het jubileumfeest. Daarna sluit ze het formele deel van 
de vergadering met dank aan allen voor de aanwezigheid en de inbreng en dan is er pauze.

Na de pauze is er een schiterende natuurdiavoorstelling, waarin prachtge natuuropnames 
van de hand van de Ootmarsumse fotografen Gerrit Koertshuis, Alwie Olde Hanter,  Patrick 
Scholten, Robert Westerhof en Harrie Wolbers worden getoond. Het geheel wordt technisch 
gepresenteerd en van commentaar voorzien door Fons Temmink.

Notulist, Gerard Hassink


