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Notulen van de Algemene ledenvergadering van de 
Vereniging Heemhuis Ootmarsum gehouden op 4 april 
2022 bij Hotel v/d Maas, Ootmarsum 

Opening en mededelingen  
De voorzitter Nettie Aarnink heet leden, donateurs en vrienden  welkom en in het bijzonder 
de gastsprekers voor het programma na de pauze en vertegenwoordigers van naburige 
verenigingen uit Albergen, Manderveen, Denekamp, Vasse, Mander en Hezinge en enkele 
bestuursleden van de Nederlandse Archeologievereniging AWN afdeling Twente.  
 
De zaal zit goed vol (ca. 80 personen).  
 
De voorzitter staat even stil bij het bijzondere karakter van deze jaarvergadering: “Het betreft 
een overgangsjaar. We behandelen het (financiële) jaarverslag van de vereniging Heemkunde 
Ootmarsum en geven een toelichting op de begroting 2022 van de Vereniging Heemhuis 
Ootmarsum. Immers op 15 november 2021 besloot onze ledenvergadering unaniem om 
samen te gaan met de Ben Morshuis Stichting (BMS) en daartoe de statuten te wijzigen. 
Daarom ontvingen onlangs niet alleen alle leden en donateurs van Heemkunde Ootmarsum 
maar ook de vrienden van de BMS het jaarboek 2022”.  
 
De voorzitter vraagt of er iemand iets bij de rondvraag aan de orde wil stellen. Jan Raatgerink 
meldt dat hij het bestuur graag iets wil aanbieden bij de rondvraag.  
 
Mededelingen:  

- Afmeldingen ontvangen van Gerard Arens, Hein Bolscher, Hennie Olde Meule, Lidy 
de Jong, Jan Bossink, Jos Steinmeijer, Rob Barenbrug en Gerard ten Elzen.  

- Alle leden en donateurs van zowel Heemkunde als BMS zijn per brief uitgenodigd 
voor deze Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook is er een herinnering per e-mail 
uitgegaan. Iedereen die geen herinneringsmail van onze secretaris heeft ontvangen 
wordt gevraagd haar/zijn actuele email adres door te geven aan de notulist Maria 
Hunder. 

- De voorzitter geeft de redactie van ons jaarboekje en de vormgever Mrieke Peters een 
groot compliment. Het jaarboek ziet er prachtig en professioneel uit. Jaarboek is te 
koop bij Jos Brummelhuis voor €10,- 

- Er volgt een korte toelichting op de plannen aankoop van Poorten Frederik en de 
verwachte verhuizing van de bibliotheek naar ’n Emter: ”Hopelijk kunnen we einde 
2022 Poorten Frederik overnemen. Het biedt een gouden kans waarmee het 
conserveren en ontsluiten van de historie van Ootmarsum en omstreken een nieuwe 
episode ingaat. 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 Ootmarsum. De bovenverdieping: ruimte voor bieb, archief, werkgroepen/ 
projecten. Een speciale campagne wordt opgezet om de verbouwing, inrichting en het 
functioneren van het Heemhuis Ootmarsum in goede banen te leiden. Er hebben zich 
al mensen opgegeven. Schiet ons aan als ook u mee wilt doen". 

- De werkgroep Foto en Film heeft een filmavond in het najaar aangekondigd. 
- Bestuur wil graag een gesprek met de werkgroepen. 
- Werkgroepen zoeken enthousiaste nieuwe mensen. Zegt het voort. 
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- De samenvoeging van de Vereniging Heemkunde en BMS gaf veel werk om de 
nieuwe statuten volledig en verantwoord samen te stellen. Met dank aan Arie 
Semmekrot. 

 
Verslag van Ledevergaderingen 28 okt en 15 nov 2021  Beide verslagen worden 
vastgesteld. De verslagen zijn te raadplegen op onze website. 

 
Jaarverslag 2021 Verslag wordt vastgesteld en is te raadplegen op onze website. De 
voorzitter raadt een ieder aan onze website te bezoeken en zichzelf te trakteren op een 
verrassende en informatieve tijdreis door Ootmarsum. 
 
Financieel jaarverslag 2021 Penningmeester Arie Semmekrot geeft uitleg met behulp van 
een power point presentatie. Het afgelopen jaar is de balans inkomsten en uitgaven redelijk in 
evenwicht. De contributie inning blijft veel werk en gaat niet zoals de BMS dat altijd deed 
(per automatische afschrijving). Wij willen graag ruimte blijven geven aan donateurs die 
jaarlijks meer geven dan de minimale contributie. Het versturen van de jaarboekjes naar 
donateurs buiten Ootmarsum is ook een extra onkosten post.  
 

Kascommissie 2021 Jan Weierink brengt mede 
namens Freddy Mensink verslag uit. Het advies 
van de kascommissie aan de ledenvergadering is 
om het bestuur acquit en décharge te verlenen.  
 
Begroting 2022 en contributie Penningmeester 
Semmekrot licht de begroting toe. Het minimale 
contributie bedrag blijft €17,50. De vergadering 
geeft haar goedkeuring voor de begroting. Voor 
zijn openheid en duidelijkheid over de cijfers 
ontvangt Arie een applaus.  

 
Aanstellen nieuwe leden kascommissie Aftredend lid kascommissie is Jan Weierink. 
Aantredend is Elise Leeuwenkuil. Per acclamatie wordt Gerard Hassink als reservelid 
kascommissie benoemd.  

 
Bestuur vereniging Heemhuis Ootmarsum Met het samengaan van Heemkunde met BMS 
is Hans Bolscher als penningmeester toegetreden tot het bestuur van Vereniging Heemhuis 
Ootmarsum en Stichting Heemhuis Poorten Frederik Ootmarsum. 

 
Rondvraag Jan Raatgerink heeft een verzameling van munten en een verzameling munten en 
andere herkenbare vondsten gekregen van respectievelijk Gerard Boerrigter en Yvon 
Weustink. Deze geeft hij dooraan het bestuur van de vereniging Heemhuis Ootmarsum. 
 
Na de Pauze is er een lezing door Gerben ten Buuren (coördinator werkgroep Archeologie)  
en Jan Willem de Kort (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) over hun spectaculaire en 
waardevolle vondst van vroegmiddeleeuwse munten en sieraden in het Springendal. 
 


