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Notulen extra algemene ledenvergadering  
Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken 
in Stadshotel Ootmarsum 15 november 2021 
 
Aanwezig: Rob Meijer, Nico Brunninkhuis, Freddy Mensink, Arie Semmekrot, Harry 
Wolbers, Hans en Hein Bolscher, Marian en Harry Oude Elberink, Gerard Groener, Harry 
Munsterhuis, Nettie Aarnink, Herman Aveskamp, Marinus Kremer, Riet en Henk Geerdink, 
Tonnie Lammerink, Robert Westerhof, Patrick Scholten, Gerard Steinmeijer,Wim Stroot, 
Alwie Olde Hanter, Ben Heerink, Harrie en Imelda Hemmer, Ben van Benthem, Ine Hulshof, 
Ivo van Dongen, Giny Wilbers Bolscher, Frans Wilbers, Hanny Loman, Evert Kleijer, Jan 
Mistrate Haarhuis, Jan Bossink, Henk Kamp, Jurgen Lohuis en Maria Hunder (notulist). 
 
Afwezig mkg: Guus en Ans Brons, Jan Raatgerink, Karel Tijhuis, Jos Steinmeijer, Rosalie 
Krabbe, Tilly Hesselink, Nick Weierink, Elise Leeuwenkuil, Hans Peters, Gerard Hassink, 
Hennie olde Meule, Ans ter Heurne, Joke Beld, Ineke Essink, Paul Sijtsma, Marlou 
Raatgerink en Ad Bergman. 
 
1.Opening jaarvergadering en mededelingen 
Voorzitter Nettie Aarnink opent de extra jaarvergadering, Ze heet allen welkom en met oog 
op Covid-19 verzoekt ze alle aanwezigen zo veel mogelijk op hun plaats te blijven en/of 
afstand te houden. Vervolgens worden de leden die zich hebben afgemeld met naam 
genoemd.  “Het is niet zomaar een vergadering. Het betreft de tweede ledenvergadering van 
dit jaar! Het betreft de opmaat naar een nieuw begin, een nieuwe gezamenlijke start! In 
Denekamp hebben ze een Heemhoes. In Ootmarsum krijgen we een Heemhuis. Heemhuis 
Ootmarsum wordt de nieuwe naam van onze vereniging. Dat is wat we voorstellen. Wat we 
gezamenlijk voorstellen met de Ben Morshuis Stichting. Het is een feestje waard maar dat 
komt later! 
In mei 2015 schreven we een brief aan het toenmalige college van B&W Dinkelland en ik 
citeer uit deze brief: “De Ben Morshuis Stichting en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum 
kampen met accommodatieproblemen. We zijn naarstig op zoek naar een goede opslag 
voor ons archief en het overige materiaal. Dit bij voorkeur in combinatie met atelierruimte, 
waarin de vrijwilligers vanuit de diverse  werkgroepen hun nuttige werk kunnen verrichten en 
tonen. (…) Indien onze organisaties (…) gezamenlijk een onderkomen kunnen realiseren, 
betekent dit een geweldige impuls voor het cultuur-historische gebeuren in Ootmarsum. 
Immers met onze activiteiten en onze grote achterban vervullen wij een belangrijke 
maatschappelijke functie voor jong en oud. Met een “eigen” expositieruimte kunnen we met 
enige regelmaat (foto-) exposities inrichten over gebeurtenissen in en om Ootmarsum. 
Bezoekers van Ootmarsum vragen er om en genieten er van. Cultureel erfgoed leeft! De 
gezamenlijke ambitie is er, maar we hebben wel ruimte nodig om te kunnen werken en ons 
werk te kunnen tonen. Einde citaat.  
 
Dat wat ik zojuist citeerde komt uit een brief aan het college van B&W uit 2015!. Het duurde 
even maar we zijn op de goede weg. Eerst moet er vanavond nog iets geregeld worden.  
 
Alle leden van onze vereniging Heemkunde zijn schriftelijk uitgenodigd voor deze extra 
vergadering. Per mail en diverse media (Dinkelland Visie, website InenOmOotmarsum, 
website Heemkunde Ootmarsum) is aangegeven dat vergadering door zou gaan en nog 
eens gewezen op onze  website waar de statuten te lezen zijn.  
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Met de uitnodiging ontving u ook een agenda. Ik wil u wijzen op twee zaken van onze kant 
wat de agenda betreft:   

- Een tweede stemming: er staat dat hierbij een meerderheid voldoende is, ongeacht 
het aantal aanwezigen. Dit moet zijn: tenminste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen is nodig, ongeacht het aantal aanwezigen (ongeacht het 
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden). 

- Agendapunt 3 doet niet ter zake:  het besluit tot samengaan met BMS en daarmee 
gezamenlijke aankoop Poorten Frederik is al genomen op 28 okt jl. Het gaat 
vanavond dus om de statutenwijziging die dit mogelijk moet maken.  

 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 oktober jl  
De voorzitter koppelt de resultaten van de gezamenlijke zoektocht naar huisvesting met de 
BMS en de beraadslaging hierover op de ALV van 28 oktober jl ter vergadering terug: 

- In Ootmarsum doet zich het unieke feit voor dat het pand Poorten Frederik aan het  
Kerkplein vrijkomt. Het bestuur van de bibliotheek en de gemeente hechten er grote waarde 
aan dat dit historische pand zijn maatschappelijke & culturele functie behoudt. Het bestuur 
Heemkunde vroeg aan de leden toestemming om samen te gaan met de BMS. Bovendien is 
aan de leden toestemming gevraagd om het pand Poorten Frederik aan te kopen. Hiermee 
ging de vergadering akkoord!  

- Ter vergadering wordt het voorstel statutenwijziging Vereniging Heemkunde  
Ootmarsum eo. (met verwijzing naar website Heemkunde) toegelicht. Dit om samen te 
kunnen gaan met de BMS. De BMS Stichting gaat op in de nieuwe stichting: Stichting 
Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. gaat 
op in: Vereniging Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum. Handelsnaam wordt Heemhuis 
Ootmarsum. In de Stichting komt het onroerend goed en in de Vereniging vinden de 
activiteiten plaats. Bovendien hebben we de notaris verzocht de statuten ANBI- en WBTR-
proof te maken hetgeen is geschied.  

- Er wordt over de naam gesproken. Behoudens één stem gaat de vergadering  
akkoord met de handelsnaam Heemhuis Ootmarsum. Jan Raatgering geeft aan hier moeite 
mee te hebben.  

- De ALV van 28 oktober gaat akkoord met de statutenwijziging behoudens punt van  
publicaties en erelid. Deze worden als aanvullingen meegenomen in voorstel 
statutenwijziging. 

- Conform de thans geldende statuten moet 2/3 van de leden aanwezig zijn bij een  
statuten wijziging. Dit was niet het geval. Daarom is een 2e vergadering nodig waarbij 
tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen nodig is, ongeacht het aantal 
aanwezigen (ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden). Tot zover 
28/10. 
 
En daarom zitten we vanavond nogmaals bijeen. Jan Raatgerink die vanavond niet 
aanwezig is heeft aangegeven moeite te hebben met de naam en het verlies van de 
toevoeging ‘kunde’. Echter de vereniging met het doel om kennis over ons  
heem te bewaren en te ontsluiten blijft bestaan en gaat afgekort Heemhuis Ootmarsum 
heten. 
 
3. Waarover moet er gestemd worden: voorstel statutenwijziging 
De voorzitter legt uit waarover gestemd moet worden: de statutenwijziging die in drie delen 
uiteenvalt: 
A. Belangrijkste wijzigingen 
B. Aanvullingen door bestuur 
C. Aanvullingen door de vergadering 28 oktober jl 
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A. de belangrijkste wijzigingen zoals gepresenteerd, besproken op de algemene 
ledenvergadering Vereniging Heemkunde van 28 oktober 2021 en goedgekeurd.  

 Artikel 1 Naam en zetel: naam wordt gewijzigd in: Vereniging Heemhuis Poorten 
Frederik Ootmarsum 

 Artikel 2 Doel:  
o Lid 1 Toegevoegd c. Het openbaar maken van deze kennis van de cultuur, 

historie en natuur door middel voorlichting, stadswandeling, film- en 
videomateriaal.  

o 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 vermogen) 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 ANBI 
 Slotverklaring: het bestuur is gewijzigd: Nettie Aarnink: voorzitter; Arie Semmekrot: 

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

B. Aanvullingen op concept nieuwe statuten ingebracht door bestuur en 
goedgekeurd door de vergadering dd 28 oktober: 

 Bij artikel 2: Doel Lid 1: Beheer van oudheidkundige vondsten en Beheer van in 
bruikleen afgestane voorwerpen;  en bij 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 vereniging. 

C. Aanvullingen op concept nieuwe statuten ingebracht door Jan Raatgerink en 
goedgekeurd door de vergadering dd 28 oktober:  

 Nav Art 2 hij mist hierin de publicaties. Bestuur: deze staan ook niet in de oude 
statuten, maar zullen nu worden toegevoegd.  
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 Nav Art 3.3: ereleden hebben geen stemrecht en geen contributieplicht, dit mag eruit. 
Vergadering gaat akkoord Bestuur: dit wordt aangepast.  

 
4. Stemming statutenwijziging  
De voorzitter vraagt of er vragen zijn. Er komen geen vragen van aanwezige leden. De 
voorzitter vraagt aanwezigen of ze lid zijn van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo. en 
daarmee stemgerechtigd? Alle aanwezigen zijn lid. Er zijn geen gemachtigden. 
Vervolgens vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden middels handopsteking te willen 
duiden of ze voor de statutenwijziging stemmen. Alle handen gaan omhoog. Allen zijn voor!  
 
De voorzitter constateert een unaniem besluit voor de voorgestelde statutenwijziging.  
 
Hans Bolscher spreekt mede namens het bestuur van de Ben Morshuis Stichting zijn 
blijdschap uit over het besluit. Het is een unieke kans om met vereende krachten Poorten 
Frederik aan te kopen en te behouden voor Ootmarsum. 
 
5. Poorten Frederik  
Rob Meijer vraagt het woord. Hij complimenteert het bestuur en leden met het behalen van 
deze geweldige mijlpaal: samen voor het behoud van de historie en cultuur van Ootmarsum. 
Hij heeft een PowerPoint presentatie gemaakt van een nieuwe futuristische indeling van Het 
Heemhuis Poorten Frederik. De stadswandelingen liepen altijd langs zijn garage met daarin 
onder andere beelden uit de Canon van Ootmarsum. Dat kan nu gewaarborgd worden in ons 
Heemhuis. Rob heeft onderzoek gedaan naar de historie van het gebouw. In het verleden 
heeft er nog een luik en raam in de voorgevel gezeten, misschien een idee dat weer terug te 
brengen voor meer licht. 

Arie Semmekrot, die de contactpersoon is tussen onze vereniging met de jurist en notaris 
hoopt de koopakte van het pand rond januari 2022 af te ronden. Hij vraagt aandacht voor de 
sponsorcampagne voor het verzamelen van de €120.000,-  die nodig zijn voor nieuwe 
investeringen en onderhoud van het gebouw. Dit is inclusief advies Monumentenwacht. 

De voorzitter vraagt wie mee wil denken over de sponsor actie. Hans Bolscher, Ivo van 
Dongen, Jan Mistrate Haarhuis, Harrie Hemmer, Hanny Loman en Jan Bossink.  
 
6. Rondvraag en Sluiting 
Alwie Olde Hanter vraagt of er nagedacht wordt over een optimaal klimaat voor alle 
historische artefacten. Arie legt uit dat daar zeker aandacht voor zal zijn. 
Harrie Munsterhuis vraagt hoe het zit met de verzekering van het gebouw. Arie legt uit dat 
zodra het gebouw is aangekocht de verzekering zal ingaan. 
Henk Kamp merkt op dat hij denkt dat er onvoldoende ruimte voor de werkgroepen zal zijn 
op de bovenverdieping, hij stelt voor de open vide dicht te maken. Ook zou hij het jammer 
vinden de voorgevel met een raam/ luik te veranderen. Dit zal zeker meegenomen worden.  
Riet Geerdink geeft aan dat er in het verleden veel materiaal dat voor de Heemkunde 
bedoeld was naar de BMS is gegaan omdat mensen dachten dat het één stichting was. Ze 
is blij dat we nu samen gaan. 
Marian Oude Elberink is blij dat door de aankoop van Poorten Frederik, het gebouw een 
waardige bestemming zal krijgen. 
Maria Hunder vraagt naar het logo/vignet, er zijn leden die denken dat het logo al veranderd 
is. De voorzitter legt uit dat er nog geen keuze is gemaakt voor een gezamenlijk logo 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur, vanwege de coronaregels moeten we de 
zaal om 20.00 uur verlaten. 


