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Notulen van de algemene ledenvergadering Vereniging Heemkunde 
Ootmarsum eo, Gasterij Oatmössche, 28 okt 2021 

Aanwezig: Rob Meijer, Jan Raatgerink, Nico Brunninkhuis, Freddy Mensink, Arie 
Semmekrot, Jan Weierînk, Harry Wolbers, Hans Bolscher, Fons en Joseé Temmink, Elise 
Leeuwenkuil, Marian en Harry Oude Elberink, Gerard Groene, Harry Munsterhuis, Jurgen 
Meijer, Nettie Aamink, Herman Aveskamp, Hr en Mw Kouijzer, Marinus Kremer, Riet en 
Henk Geerdink, Tonnie Lammcrink, Hans Siebum, Robert Westcrhof, Ans ter Hueme, Jan 
Bossink, Henk Kamp, John van Schendel, Gerard Lammerink, Jurgen Lohuis en Maria 

. Hundcr (notulist). 

Afwezig mkg: Henny Olde Meule, Hennie Bloemen, Olga en Karel Tijhuis, Gerard Ilassink, 
Evert Kleijer, Jan Mistrate Haarhuis, Gerard ten Elzen, Tilly Hesselink, Hein Bolscher, Ine 
Huisman, Ans en Guus Brons, Rosalien Krabbe, Peter Baanstra, Ineke Essink, Marlou 
Raatgerink, Annie ter Haar en Hanny Loman. 

Woord van welkom door voorzitter ''Hartelijk welkom allen! Zoals we in onze laatste 
Hccmsproak. (sept 2021) al schreven: het zijn bijzondere tijden. Weinig collectieve 
activiteiten, maar wel veel individuele acties. En natuurlijk een focus op zorg en aandacht 
voor elkaar en je naasten. 
Net als vorig jaar ging ook dit jaar onze jaaragenda weer op de kop. Opnieuw vindt onze 
AL V laat in het jaar plaats ipv eind maart/begin april. Maar gezondheid gaat boven alles en 
dat geldt ook voor vanavond. De vorige ALV was op 10 september 2020. We zaten toen bij 
de Damast, het was een geweldige avond met de wisseling van stadsdichter, Dré Budde die 
onze burgemeester Joostcn een oude perkamenten oorkonde over een muziekkoepel op het 
kerkplein aanbood met de opdracht tempo te maken met een nieuw historisch stadmuscum 
voor Heemkunde en BMS. Het leverde 'n pracht van een gedicht op van en voorgedragen 
door onze toen kersverse stadsdichter Olga Tijhuis. Rosalien Krabbe, lid van de redactie 
jaarboek, rook kopij en maakte vakkundig een afspraak. met Dré Buddc waarna in het 
voorjaar een mooi attikel verscheen in ons jaarboek. Dat is hoe onze vereniging werkt! 
Overigens had ik Dré Budde nog aan de lijn afgelopen weck, hij geeft ons allen een hartelijke 
groet! Later bleek dat we geluk hadden want de AL V bleek tussen twee Corona golven in te 
zitten. Daarom moesten we de geplande donateursavond van 23 november 2020 weer 
schrappen. Ons bestuurslid Jurgen Lohuis had net met het kerkbestuur de handen op elkaar 
om deze in RK Kerk te organiseren. Helaas. Wc zijn nog niet vrij van Corona. Ook vanavond 
zijn we alert: geef elkaar ruimte. 

Maar ontzettend mooi dat u er allen bent! Ik mag er van uit gaan dat u zich allen fit voelt. We 
gaan beginnen!" . 

1. Opening jaarvergadering en mededelingen: Voorzitter Aarnink opent de 
jaarvergadering van de vereniging Heemkunde Ootmarsum eo. 2021. Een bijzondere 
vergadering met het oog op agendapunt 10/11.Ze wijst op de uitnodiging met agenda die 
leden met de laatste Heemsproak hebben ontvangen. Ook is er een herinnering per email 
verstuurd. 
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2. Mededelingen: 
• De werkgroepcnavond is op 15 november as. in Stadshotel. Uitnodiging is verstuurd 

naar coördinatoren en/of contactpersonen. Werkgroepleden zijn welkom. 
• In de Heemsproak stond er al iets over gemeld maar de werkgroep ICT olv Nico 

Brunninkhuis is inmiddels aan de slag met de vernieuwing van computers en de 
upgrading van ons computer-netwerk. Dit mede dankzij een gulle gift van de nieuwe 
leden Reina Rcnkcma en Marinus Kramer. Er volgt applaus. Marinus stelt zich voor. 

• Ook noemenswaardig zijn de schenkingen die de vereniging mocht ontvangen. Mooi 
werk voor nieuwe werkgroepleden. Zegt het voort, we zoeken 0onge) mensen, 
mensen die deze schenkingen willen bestuderen, archiveren, fotograveren & etaleren. 

• Zo ook zoeken we kandidaat leden voor werkgroep bibliotheek & collectie. 
• Tot slot: een groot aantal van voorzitters Historische kringen kwam bijeen op 14 okt 

.,.., jl in Enschede. Er is gesproken over een serie documentaires die in de maak zijn over 
de Tubanten met oa aflevering over Ko van Deinse die van grote betekenis is geweest 
voor de Twentse geschiedenis, cultuur en taal. Hij was bevriend met Ter Kuile en 
Van Heek en zorgde met hen voor de oprichting van de Oudheidkamer Twente in 
1906. Ko van Deinse is ook bekend van het ontwerp van de Twentse vlag en hij 
schreef het Twentse volkslied. De documentaire komt cf planning eind 2022 op TV. 

• Voor het boek Oorlogsslachtoffers komt bij voldoende aanmelding een 2e herdruk. 
• Check nieuwe website Erf goedplatform.nl 
• Jolm van Schendcl (bcs~ur Bibliotheek) zal later aansluiten 

3. Notulen Ledenvergadering van 10 sept 2020 (website): Voorzitter verwijst naar website. 
Geen opmerkingen waarmee de notulen zijn goedgekeurd. Dank voor Maria IIunder. 

4. Jaarverslag 2020: Voorzitter verwijst hiervoor naar eerste Hcemsproak 2021 of website 
en noemt enkele hoogtepunten. 

S. Financieel jaarverslag 2020: het woord is aan de penningmeester Arie Semmekrot. 

6. Kascommissie 2020: Jan Bossink geeft aan samen met Jan Weierink de kas gecontroleerd 
te hebben bij de penningmeester. Zij uiten hun waardering voor de duidelijke en positieve 
boekhouding. Jan is verrast door het mooie kapitaal van de stichting. Compliment voor de 
noeste arbeid van de kascommissie. Applaus voor penningmeester Arie Semmekrotl 

7. Vaststellen begroting 2021 en contributie: conform voorstel vastgesteld. 

8. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie: Aftredend lid: Jan Bossink. Aantredend lid: 
Freddy Mensink. Benoeming nieuw reserve-lid Kascommissie, Elise Leeuwenkuil. 

9. Bestuur vereniging Heemkunde Ootmarsum: Voorstel voor bestuurslid: Nico 
Brunninkhuis, Nico heeft nu een jaar meegedraaid als aspirant bestuurslid en is wat ons 
betreft van grote waarde voor onze vereniging. Het voorstel dat Nico Brunninkhuis toetreedt 
tot ons bestuur wordt middels een applaus goedgekeurd. 

10. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum: Voorstel voor beshmrslid: Nico 
Brunninkhuis wordt per accclamatie goedgekeurd. 
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Intermezzo / pauze Rob Meijer draagt een mooi gedicht voor ter ere van 10 jaar 
voorzitterschap Nettie Aamink. Maria Hunder overhandigt haar namens de vereniging een 
bloemetje: onze voorzitter heeft nu al 1 0jr met veel inzet en kennis onze vereniging gestuurd. 

ll. Resultaten gezamenlijke zoektocht huisvesting met BMS: Voorzitter Aarnink: "Al 
lang zeggen we als vereniging en bestuur dat we meer ruimte en meer jeugd nodig hebben. 
Met name de wens om meer ruimte kwam op diverse werkgroepenavonden aan de orde. Jaren 
geleden hebben we samen met de Ben Morshuis Stichting een punt op de horizon gezet en 
onze ambitie uitgesproken om samen te werken in de richting van één historisch 
aanspreekpunt voor Ootmarsum. Eerst verkering, dan trouwen. En een mooie gezamenlijke 
ruimte heeft jonge mensen nodig ... sterker nog: dat trekt jong publiek aan! Op onze 
jaarvergadering van 1 april 2019 citeerde ik nog uit mijn toespraak die ik namens u allen 

· uitsprak voor de gemeenteraad. Ik hield een sterk pleidooi voo_r meer ruimte om te werken, 
elkaar (jong en oud) te ontmoeten en ruimte om ons gezamenlijk verzamelde en 
geproduceerde werk voor het heem te bewaren, te presenteren en te delen met derden. 
Kortom: We hebben gezocht, veel vergaderd, dan weer met de bibliotheek dan weer zonder. 
Dan weer met de gemeente en dan weer zonder. Elke tegenslag overwonnen. Allijd zij aan zij 
met de BMS. Voortdurend met het gezamenHjke punt op de horizon in het vizier". 
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Rob Meijer neemt de vergadering mee aan de hand van een powerpoint presentatie met 
beeldmontages van het resultaat van onze gezamenlijke zoektocht namelijk het pand Poorten 
Frederik aan het Kerkplein.• Mede obv de rubriek "wie woonde waar" op onze website vertelt 
Rob over de geschiedenis van het gebouw Poorten Frederik. Het was vroeger kuiperij en 
timmermanswerkplaats van Frederik die tevens Poortwachter was. Hij laat zien wat dit 
beoogde Heemhuis aan gebruiksmogelijkheden biedt op de begane grond (10 x 20 meter) en 
bovenverdieping. 

John van Schendel, secretaris Stichting Bibliotheek Dinkelland stelt zich voor. 

Onze penningmeester geeft een overzicht van de kosten van aankoop, verbouwing, renovatie 
en exploitatiekosten van het gebouw Poorten Frederik. Hij neemt ons mee in de financiering. 
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Het gezamenlijke in te brengen kapitaal en de renteloze lening zullen niet voldoende zijn. Wc 
komen een bedrag van ongeveer €117.000 tekort. Dit willen we middels een sponsoractie in 
Ootmarsum bij elkaar halen. Arie legt uit dat het aankoopbedrag van Poorten Frederik 
voordelig is. Dit geeft ons wel de verplichting dat we het pand de eerste 10 jaar niet mogen 
verkopen of de winst moeten delen met de bibliotheek. 

De voorzitter vat samen dat verwerving van pand Poorten Frederik samen met BMS een 
gouden kans is om het erfgoed van Ootmarsum een waardig en toegankelijk onderdak te 
geven. Een 'once in a life time chance' en samen met de Ben Morshuis Stichting zeggen wc 
"te hoap goat wie vedan op de mooiste stie van Oatmöske. Ze vraagt de aanwezigen of ze 
willen aangeven of men akkoord gaat met samengaan met BMS en over te gaan tot aankoop 
pand Poorten Frederik? De vergadering gaat per acclamatie akkoord. 

I Iet woord is aan de leden: 
• Marinus Kremer vraagt waarom het tekort niet geleend kan worden gezien de lage 

rente. De penningmeester legt uit dat met een actie van alle inwoners van Ootmarsum 
het project beter gedragen wordt en dat het van ons allemaal wordt. 

• Jan Weierink geeft aan teleurgesteld te zijn dat zo'n belangrijke mededeling als het 
samengaan met de BMS niet door het bestuur bekend is gemaakt. Voorzitter 
antwoordt dat er gekozen is voor een gezamenlijke presentatie. Het bestuur heeft 
ambitie jaren geleden uitgesproken en de leden elke jaarvergadering geïnformeerd. 

• Gerard Lammerink vraagt wat er gebeurt met relicten oude gemeentehuis. Deze 
bevinden zich deels in opslag en deels op het terrein Openluchtmuseum. Het nieuwe 
pad geeft mogelijkheid tot wisselexpositie. 

• Joscé Temmink, geeft aan dat voor Ootmarsum, Poorten Frederik wel bekend is, maar 
voor buitenstaanders niet. Z~j pleit voor de naam Heemhuis Ootmarsum zonder 
toevoeging Poorten Frederik. Voorzitter geeft aan waarom voor de naam is gekozen 
oa dat Heem van Heemkunde, huis van Morshuis---Heemhuis Ootmarsum. 
Heemhuis Ootmarsum is de naam waarover bestuur Hcemkw1de en BMS ook 
gesproken heeft. Nico Brunnikhuis geeft aan dat Heemhuis Ootmarsum is 
aangevraagd als URL. 

• Jan Raatgerink wiJ graag "Heemkunde" bewaren in de naam. Het goud van de 
vereniging zit 'min de leden. Stemming wijst uit dat er een stem is voor het behoud 
van de naam Heemkunde, de rest gaat akkoord met Heemhuis Ootmarswn, dat wordt 
de handelsnaam. Statutair blijft de vereniging bestaan, alleen de naam verandert. 

• Jan Bossink vraagt naar de "en omstreken" Henk Kan1p geeft aan, nu Ootmarswn 
opgegaan is in Dinkelland het vanzelf Ootmarsum en omstreken is geworden. 

• Elise Leeuwenkuil vraagt naar parkeer mogelijkheden bij de toekomstige bibliotheek 
'n Emter. John van Schendel antwoordt dat er zeker aandacht is voor voldoende 
parkeerplaatsen bij de bibliotheek. Bij de Poorten Frederik zal dat zeker minder zijn. 
De voorzitter voegt toe dat het bestuur van de Heemkunde de parkeermogelijkheden 
bij Poorten Frederik aangekaart beeft bij de gemeente. 

Persbericht: Voorzitter meldt dat bestuur Heemkunde en BMS een bericht voor de pers 
heeft opgesteld na afstemming met alle partijen (bibliotheek, gemeente) en stelt voor om dit 
per direct naar de TC Tubantia, website en overige media te sturen. Voorzitter leest het 
persbericht voor. De vergadering stemt in met het volgende persbericht: 
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VERENIGING HEEMKUNDE EN BEN 
MORSHUIS STICHTING GAAN SAMEN 
De vereniging HeemkWlde Ootmarswn e.o. en de 
·Ben Morshuis Stichting hebben in goede 
samenwerking met de gemeente Dink.eiland een 
akkoord bereikt met de stichting Bibliotheek 
Dinkelland over de overname van gebouw 'Poorten 
Frederik' aan het Kerkplein in Ootmarsum. 

Fi1_ 

HEEMï=ÏUIS 
OOTMARSUM 
POORTEN FREDERIK 

De bibliotheek in Ootmarsum is voornemens te verhuizen van ' Poorten Frederik' naar het 
voormalig scoutinggebouw 'n Emter' . Het bestuur van de Bibliotheek Dinkelland hecht er 
bijzonder veel waarde aan dat het 'Poorten Frederik' aan het Kerkplein een maatschappelijke
en culturele functie blijft behouden. 

De vereniging Heemkunde Ootmarsum en de Ben Morshuis Stichting zijn reeds gemime tijd 
op zoek naar meer werk-, archief- en expositieruimte. De overnam 
e van de historische stadsboerderij 'Poorten Frederik' is een gouden kans waarmee het 
conserveren en ontsluiten van de historie v,m Ootmarsum en omstreken een nieuwe episode 
ingaat. "Tehoap goal wie vedan op de mooiste stie in Oatmöske", aldus de voorzitters 
Aamink en Morshuis. 

Het pand aan het Kerkplein wordt aangepast aan de nieuwe functie en krijgt een fraaie entree: 
de grote 'niendeuren' nodigen eenieder uit die zich interesseert voor de geschiedenis en 
cultuur van Ootmarsum. Op de begane grond komt een publieksruimte voor ontmoeting, 
expositie en een presentatie van de Canon van Ootmarswn. De bovenverdieping biedt veel 
ruimte voor bibliotheek, archief: werkgroepen en projecten. 

Een speciale campagne wordt opgezet om de verbouwing, inrichting en het functioneren van 
het nieuwe Heemhuis Ootmarswn in goede banen te leiden. Deze campagne geeft iedereen de 
kans een steentje bij te dragen aan dit waardevolle initiatief. Einde persebericht. 

De vergadering gaat akkoord met het versturen van persbericht naar de media. 

Hans Bolscher, bestuurslid BMS: Geachte aanwezige leden Heemkunde Ootmarsum eo. 
Hedenavond hebben wij onze vrienden van de BMS het volgende bericht gestuurd. 

In 1994 is op advies van burgemeester Urlings de Ben Morshuis Stichting opgericht. De 
reden hiervan was om de enorme verzameling die Ben Morshuis in de loop der jaren bijeen 
gebracht had, inzake alles wat met Ootmarsum en omgeving te maken heeft, veilig te stellen. 
Het doel van de stichting is· om de historie van Ootmarswn tot aan haar hedendaagse 
ontwikkeling in beeld en geschrift te bewaren, vast te leggen en zoveel mogelijk naar buiten 
uit te dragen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Ben Morshuis, Harry Oude Elberink en 
Hans Bolscher. 

Sinds de oprichting heeft de BMS 30 boeken samengesteld en in eigen beheer uitgegeven. 
Daarnaast zijn er in samenwerking met Rob Meenderink meerdere films scU11engesteld en zijn 
er enkele tentoonstellingen ingericht. Bij al deze activiteiten ging het steeds over ons eigen 
Ootmarsum en haar inwoners. Na ruim 27 jaar met de stichting actief te zijn geweest wordt 
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het voor de BMS steeds belangrijker om een geschikte plek te vinden waar het enorme BMS
archief een waardig onderdak kan krijgen. 

In de loop der jaren zijn er pogingen gedaan om nader samen te werken met de Vereniging 
Heemkunde Ootmarsum en omstreken. Dat is ook logisch omdat wc ons immers beide met 
ons heem, met ons Ootmarsum, bezig houden. De laatste tijd zijn er samen zaken opgepakt en 
zijn we intensief met het bestuur van de heemkunde op zoek gegaan naar een geschikt 
onderkomen voor beide organisaties. Een geschikte plek waar ons beider archieven 
samengevoegd en beter toegankelijk gemaakt kunnen worden. 
De mogelijkheid van de aankoop van het pand Poorten Frederik aan het Kerkplein midden in 
het centnun van onze stad, heeft de Vereniging Hecmktmde en de BMS nader tot elkaar 
gebracht. Een afvaardiging van beide besturen heeft na veel overleg en heel veel wikken en 
wegen besloten om deze kans aan te grijpen en samen dit histm;ische pand aan te kopen. Deze 
unieke kans mogen we voor Ootmarsum niet voorbij laten gaan. Dit pand moet behouden 
blijven voor Ootmarsum en moet een functie krijgen voor en door haar .inwoners en allen die 
belangstelling tonen in onze mooie stad en haar historie! 
Beide besturen hebben besloten om samen verder te gaan onder de naam Stichting Hcemhuis 
Poorten Frederik. Deze stichting zal het nieuwe heemhuis aankopen. Met onze notaris zijn we 
volop bezig om deze samenvoeging in akten en statuten vast te leggen. 
Een eigen hcemlmis met de naam Poorten Frederik biedt in onze ogen vele mogelijkheden 
om onze archieven beter toegankelijk te maken, biedt werkgroepen de ruimte om zich beter te 
ontplooien en geeft mogelijkheden om belangrijke zaken aangaande Ootmarsum ten toon te 
stellen middels permanente of wisselexposities. Het bestuur van de BMS is blij met deze 
ontwikkeling en staat hier volledig achter. Een leuke bijkomstigheid van de naam 
4'Heemhuis" is, dat daarin zowel het "heem" van de Heemkunde als ook het "huis" van 
Morshuis terug komt! Laten we hier met z'n allen iets moois van maken en laten we met z'n 
allen de schouders er onderzetten door inzet van vrijwilligers en vooral door financiële 
ondersteuning voor ons eigen Ootmarswns Heemhuis. Wc hopen en vertrouwen erop dat de 
huidige leden en donateurs van de heemkunde en de vrienden van de BMS ons straks in de 
nieuwe situatie zullen blijven ondersteunen en dat we vele nieuwe leden kunnen gaan 
bijschrijven. Nader informatie hierover zullen we binnenkort door heel Ootmarsum en 
omgeving gaan verspreiden. Bestuur Ben Morshuis Stichting Ootmarsum 28 oktober 2021 

12. Voorstel Statutenwijziging Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo. Voorzitter: "De 
thans geldende statuten zijn opgesteld in 2000. Het betrof een wij ziging want het was het 
moment waarop de Stichting Heemkunde over ging naar een vereniging. De stichting bleef 
op de achtergrond wel bestaan. Met als doel financiële middelen veilig te stellen voor grotere 
uitgaven. Nu we san1en gaan met de BMS en samen een nieuwe mimte gaan betrekken moet 
er opnieuw een en ander gewijzigd worden. Bovendien is het altijd goed om statuten te 
actualiseren. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI) regels vereisen dat immers. Het voorstel statutenwijziging 
zoals u hebt kunnen raadplegen op onze website zijn door de notaris ANBI en WBTR proof 
gemaakt". De voorzitter geeft Arie Semmekrot het woord om de aanwezigen mee te nemen 
met de belangrijkste wijzigingen in de statuten. Nico Bmnninkhuis zorgt voor de beelden. 

De belangrijkste wijzigingen: 
• Artikel l Naam en zetel: naam wordt gewijzigd in: Vereniging Heemhuis Poorten 

Frederik Ootmarsum 
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• Artikel 2 Doel: Lid 1 Toegevoegd c. Het openbaar maken van deze kennis van de 
cultuur, historie en natuur door middel voorlichting, stadswandeling, film- en 
videomateriaal; en bij Lid 3 Toegevoegd: De ontvangen en verkregen stukken, 
hardware, software en dergelijke van de Vereniging, welke onder beheer van diverse 
werkgroepen zijn van de Vereniging, zullen altijd eigendom zijn en blijven van de 
Vereniging. Deze zaken dienen te allen tijde openbaar te zijn en ten dienst te worden 
gesteld voor alle leden van de Vereniging. 

• Oude Artikel 21 Statuten wijziging. Lid 1: "Het bepaalde in artikel 2 lid 2 
(betreffende bezittingen en vennogen) zal niet mogen gewijzigd anders dan met 
toestemming van de rechter" is niet meer van toepassing. In de nieuwe statuten kan de 
ledenvergadering dit bepalen. Om de statuten te kunnen wijzigen moeten wij naar de 
rechter. Geldt ook voor punt 4 hieronder. 

• Oude Artikel 21 Statuten wijziging, Lid 4: Een besluit tot statutenwijziging behoeft 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin 
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. In de 
nieuwe statuten (Art 19) kan het besluit met een meerderheid van ten minste 

. twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen worden. 
• Oude Artikel 22 Ontbinding: in de nieuwe statuten wordt het batig saldo en de 

bezittingen aangeboden aan een ANBI Stichting of Vereniging met een gelijksoortige 
doelstelling. Voorheen (vigerende statuten artikel 22, lid 3) stond er Gemeente 
Ootmarsum, dat is geschrapt. In de nieuwe statuten kan ledenvergadering dit bepalen. 

• de nieuwe statuten zijn ook aangepast ivm WBTR en ANSI 
• Slotverklaring: het bestuur is gewijzigd: Nettie Aarnink: voorzitter; Arie Semmekrot: 

Secretaris; Hans Bolscher: Penningmeester; Maria Bunder: bestuurslid, notulist; 
Jurgen Lohuis; bestuurslid; Nico Brunninkhuis: bestuurslid 

Aan het conceptvoorstel statutenwijziging zoals gepubliceerd op website wil het bestuur 
onderstaande punten toevoegen: 

• Bij artikel 2: Doel 
o Lid I : Beheer van oudheidkundige vondsten en Beheer van in bruikleen 

afgestane voorwerpen; 
o Lid 3: en leden 

• Bij Artikel 22: Vereffening: Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming dat 
wordt besteed ten behoeve van een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling. 

• Enkele taalkundige wijzigingen waaronder Inleiding lid 5: Ben Morshuisstichting; 
Slotverklaring: Met het van kracht ... en lid f: de heer Jurgen Roland Lohuis. 

Tot slot: een of twee bestuurders van de vereniging Heemkunde Ootmarsum en/of een 
medewerker van VWZ notarissen mogen de akte onder tekenen, namens de vereniging. 

Informatie: Ben Morshuisstichting 
De belangrijkste wijzigingen: 

• Naam wordt gewijzigd in Stichting Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum 
• Doel: 

o de instandhouding van het pand genaamd: Poorten Frederik gelegen aan het 
Kerkplein 10 te Ootmarsum, ten behoeve van cultuur, historie, natuur en 
museale functie te Ootmarsum en omgeving, en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn. 
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o Het in eigendom verkrijgen van het pand Poorten Frederik, dit pand te 
beheren, bewaren, exploiteren, huren en verhuren, onder meer als museum en 
/of ten behoeve van activiteiten van verenigingen en stichtingen omgeving te 
Ootmarsum op gebied van cultuur, historie en natuur. 

o liet samenwerken met andere musea en met verenigingen en stichtingen te 
Ootmarsum en omgeving, die zich richten op cultuur, historie, natuur, met 
name de vereniging thans genaamd: Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo. 

o Het bestuur wordt gevormd door het bestuur van de Vereniging Heernhuis 
Poorten Frederik Ootmarsum. Alle leden van het bestuur worden benoemd. 

Voorstellen van de leden: 
• Jan Raatgerink nav voorstel statutenwijziging: 

o Nav Art 2 hij mist hierin de publicaties. BestuQr: deze staan ook niet in de 
oude statuten, maar voorstel is deze toe te voegen. Vergadering gaat akkoord. 

o Nav Att 3.3: ereleden hebben geen stemrecht en geen contributieplicht, dit 
mag eruit. Vergadering gaat akkoord. Bestuur: dit wordt aangepast. 

o Nav Art 7: wat is de maximale termijn van zitting in het bestuur? Bestuur: 
voorlopig zal het bestuur gewoon overgaan. Wc gaan vooralsnog door met de 
kennis en ervaring van het huidige bestuur en houden rooster van aftreden bij . 

• Jan Bossink vrrutb'1 na te gaan of we ANBI vereniging blijven. Bestuur: is geschied. 
• Henk Kamp vraagt of er bij het samengaan niet ook een nieuw bestuur gekozen moet 

worden. Bestuur: wc hebben dit al nagekeken, het huidige bestuur kan gewoon over. 

De voorzitter stelt vast dat, behoudens een stem tegen de naamswijziging, de vergadering 
akkoord gaat met de voorgestelde statutenwijzigingen, de aanvullingen van het bestuur en 
een tweetal voorstellen van de vergadering ('publicaties' en 'ereleden'). Ze wil eea conform 
huidige statuten netjes afhechten. Statutair is er voor een geldig besluit inzake wijziging van 
de statuten een 2e vergadering nodig. Voorstel is deze te organiseren op 15 november om 
19.00 uur in Stadshotel, Westwal 1 te Ootmarsum. De vergadering gaat akkoord met 15/11. 

13. Rondvraag en Sluiting 
• Henk Kamp, geeft aan dat we mbt de schenkingen duidelijk moeten aangeven dat we 

een ANBI vereniging zijn, zodat de donatie van het inkomen afgehaald kan worden, 
kan voordelig zijn bij de belasting aangifte. 

• Fons Temmink geeft als coördinator van de 75 jarige vrijheid activiteiten kort verslag 
van acties en resultaat oa een sponsorloop van schoolkinderen (€5000). Ben 
Raatgerink heeft gefilmd. Al het materiaal (foto, film, doeken) wordt geschonken aan 
onze vereniging, met opdracht de fötocol1ages 5 jaarlijks te exposeren in bijv kerk, te 
beginnen in 2025. Waarvan akte met zorg en respect. 

Rond de klok van 10.30 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat ze aanwezigen bedankt 
heeft voor hun aanwezigheid en constructieve inbreng: "tenslotte maken we onze vereniging 
samen. We zien u graag op 15 november om 19.00 uur voor de tweede vergadering inzake 
het besluit statutenwijziging. Om 20.00 uur voor de werkgroepenavond. Wel thuis". 

Voor akkoord notulen 
Nettic Aarnink, voorzitter 

Maria Bunder, bestuurslid/notulist 
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