
 
 

 
1 

 
Vereniging Heemkunde Ootmarsum Algemene 

Ledenvergadering 2019 
maandag 1 April 2019 om 20.00 uur in Hotel van der Maas 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

Aanwezig: Henk Geerdink, Truus v/t Hof, Frans Tillermans, hr Voorpostel, Hans Siebum, Jan 
Mistrate Haarhuis, Rob Meijer, Ben Heerink, Ine Hulsman, Henk Kamp, Richard Kamphuis, 
Hans Bolscher, Mw. Polman, Ad Bergman, George Dujardin, Toon Nijland, Lide de Jong, Jan 
Weierink, Ben Harink, Gert Kolkman, Ben van Benthem, Guus en Ans Brons, Freddie 
Mensink, Evert Jan Krouwel, Hennie Olde Meule, hr Burink, hr Lammerink, Herman 
Aveskamp, Harry Wolbers, Robert Westerhof, Patrick Scholten, Ben Harink, Ineke en Henk 
Essink, Elise Leeuwenkuil, Harrie Hemmer, Arie Semmekrot, Jurgen Lohuis, Nettie Aarnink en 
Maria Hunder. 

1. Opening en mededelingen De voorzitter, Nettie Aarnink, opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom, met name Harry Wolbers die na de pauze ons zijn 
prachtige foto’s zal laten zien.  

2. Notulen ledenvergadering 26-03-2018 (zie www.heemkunde-ootmarsum.nl). De 
notulen worden vastgesteld met dank aan onze notuliste Maria Hunder. 

3. Jaarverslag 2018 (zie heemsproak maart 2019 en www.heemkunde-ootmarsum.nl). 
De voorzitter noemt enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar:  
• Uitgave van ons 36e jaarboekje, een van onze kroonjuwelen waar veel 

belangstelling voor is zowel vanuit lezers als van mensen die graag een bijdrage 
leveren. Tijdens de presentatie hebben we afscheid genomen van Marlou 
Raatgerink, coördinator v/d werkgroep redactie jaarboekje. Ze werd warm 
toegesproken door Ine Hulsman en het bestuur heeft haar mede namens de 
vereniging in het zonnetje gezet.   

• Ons Molenhuisje, wordt na de restauratie weer optimaal gebruikt. Het is mooi 
geworden, wordt weer veel gebruikt en het is er behaaglijk. 

• Er wordt opgemerkt dat gemeente 6 villa’s gaat bouwen op locatie oude 
gemeentewerf. Dit ondanks de zorgen die we hierover als  Heemkunde samen 
met de BMS en de SNMO hebben verwoord in een brief aan de gemeente. Harry 
Wolbers meldt dat er voorlopig weer een bloemenweide ingezaaid kan worden. 

 
4. Financieel jaarverslag 2018 Arie Semmekrot, de penningmeester,  geeft  uitleg over 

ons financieel overzicht met een power-point presentatie. 
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• De begroting voor het afgelopen jaar redelijk overeenkomt met de 
kostenposten.  

• De inkomsten en uitgaven zijn met elkaar verenigbaar.  
• De vergoeding van opgelopen waterschade in klooster @ €1800,- is binnen. 
• De portokosten voor het versturen v/d jaarboekjes loopt hoog op. Elise 

Leeuwenkuil stelt voor de leden die het jaarboekje toegestuurd krijgen, 
portokosten in rekening te brengen. Dit is te overwegen voor die leden die elders 
wonen want in Ootmarsum en omstreken bezorgen vrijwilligers de boekjes aan 
huis.  

• Henk Kamp geeft aan dat de werkgroep geschiedenis komend jaar extra geld 
nodig zal hebben. De werkgroep is klaar met de transcriptie van het kerkboek. Dit 
zal eventueel in boekvorm of anders digitaal  uitgegeven worden. De 
penningmeester geeft zijn goedkeuring. 

• Hennie Olde Meule vraagt uitleg over de bankkosten en waarom de heemkunde 
zaken doet met 2 banken, de RABO en ING. De penningmeester geeft uitleg 
omtrent de gang van zaken en zal werken aan reductie bankkosten. 

5. Kascommissie 2018 Lide de Jong en Jan Mistrate Haarhuis hebben de financiële 
administratie van onze penningmeester Arie Semmekrot nagekeken met een 
compliment voor zijn ordentelijk verslag en adequate bewijsstukken. De 
penningmeester wordt bedankt met een hartelijk applaus.  

6. Vaststellen begroting 2019 en contributie 2019  Een half uur voor de vergadering 
heeft de begroting ter inzage in de zaal gelegen. Iedereen gaat akkoord. De 
contributie blijft op €15,- per jaar. Iedereen mag natuurlijk meer doneren. 

7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie Lyde de Jong is aftredend lid. Leden 
kascommissie 2019 zijn Jan Bossink en Jan Mistrate Haarhuis.  Jan Weierink is 
benoemd als nieuw reservelid kascommissie. 

8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo Jurgen Lohuis draait al een jaar mee 
als aspirant bestuurder. We zijn blij met hem als persoon en zijn inbreng. Het voorstel 
voor Jurgen Lohuis als aantredend bestuurslid wordt per acclamatie aangenomen. 

9. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum Het voorstel voor Jurgen Lohuis 
als aantredend bestuurslid wordt per acclamatie aangenomen. 
 

10. Rondvraag  De voorzitter heeft enkele opmerkingen 
- Focus nog steeds op werving van een gedeelte in het klooster voor gezamenlijke 

gebruik door BMS, Heemkunde en evt bibliotheek als cultuur-historisch 
stadsmuseum en ontmoetingsatelier voor jong en oud. Vorige jaar veel actie 
gezet op gemeente (brieven, inspraak tijdens commissie). We houden vol. De 
gemeente zal een commissie samenstellen. 

- Landdag op erve Brunninkhuis op 6 April. De vogelwerkgroep geeft acte de 
présence.  
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- Boekenmarkt op Kerkplein op 16 Juni as: heemkunde doe dit jaar weer mee.  
- Oproep aan allen om weer mee te doen aan de RABO clubkas campagne. 

Freddy Mensink geeft door dat anders dan in het jaarprogramma staat vermeld, de Nacht 
v/d Nachtegaal niet op 6 mei maar op 13 mei zal zijn. 

Rob Meijer vertelt over het Leader project; de expositie “papier fabricatie” in het schuurtje 
achter het molenhuisje. Met de subsidie kan hij hamerbak en papierzeef laten bouwen. Hij 
vraagt hulp bij het inrichten van de expositie. Jurgen Lohuis zal namens Heemkunde helpen.  

Toon Nijland maakt zich zorgen over het digitaal gaan van de Heemsproak. De voorzitter 
belooft dat ieder die dat wil, de Heemsproak op papier zal blijven ontvangen.  

Henk Kamp geeft aan dat gemeente Dinkelland slecht voor onze oude stadsarchief zorgt.  

De vergadering maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente om het Kanaal  
Almelo/Nordhorn bevaarbaar te maken. Langs de oevers van het kanaal kan zich veel 
zeldzame flora & fauna handhaven, dankzij de rust en de bijzondere grondsoorten. De 
voorzitter zal namens de Heemkunde de zorgen kenbaar maken bij de gemeente Dinkelland. 
Tot slot dankt de voorzitter Rob Meijer voor het fotoboek Ootmarsum in 2018. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
Voor akkoord notulen: 
 
Voorzitter                                            Samenstelling    
Nettie Aarnink                                    Maria Hunder 
 
_____________                                 _____________ 

 

Na de pauze deelt Harry Wolbers een prachtige fotoserie met de aanwezigen. Hij wordt 
samen met zijn assistent Herman Aveskamp bedankt met een attentie.  


