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Agenda ledenvergadering HKO donderdag 26 maart 2009
In het Hervormd Centrum, aanvang om 20.00 uur, einde omstreeks 22.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen van de voorzitter
Verslag ledenvergadering 27 maart 2008.
Jaarverslag secretaris (ter goedkeuring)
Financieel jaarverslag/begroting (ter
goedkeuring)
Verslag kascommissie/nieuwe kasAftredend bestuurslid:
commissie
Luuk Vogelzang, een
Rondvraag
man van het eerste uur.
Van Raalte stichting
Pauze
Ommerschans: van het verleden
naar het heden
Luuk Vogelzang, een man van het eerste
Sluiting

www.hko97.nl

Secretariaat
Joke van Elburg
De Schammelte 27
7731 BL Ommen
Tel. 0529-463288
w.feddema@home.nl

uur, treedt af als bestuurslid.

Behoudzucht
Is het u de laatste tijd ook opgevallen dat er heel veel plannen worden gemaakt,
en dan heb ik het nog niet eens over de vele nota’s die er op allerlei burelen
liggen. Enfin, zult u misschien zeggen, ze doen maar.
Voor u als lezer van deze nieuwsbrief zijn er genoeg onderwerpen te noemen
die ook op onze omgeving van toepassing zijn. Wat ik met u beoog is nu na te
gaan, wat is de oorzaak van de openbare besluiteloosheid die we aantreffen.
Een kreet die we vaak tegen komen is ‘alles veranderd snel’, overigens dat
staat op gespannen voet met wat ik hierboven schreef.
Ik stel vast dat onze samenleving in een snel tempo aan het veranderen is, verworvenheden staan op de tocht, gewoontes verdwijnen.
Konden we in het verleden afspraken maken in de vorm van verdragen of contracten, afspraken, tegenwoordig zien we coalities ontstaan, veelal op tijdelijke
basis.
Het keerpunt van dat verschijnsel is, dat verbindingen tussen organisaties, besturen en mensen geen verbintenissen meer zijn, maar relaties. Ze zijn meestal
kortstondig en weinig functioneel. Men vraagt zich veelal af, waarom zal ik
mij voor langere tijd verbinden aan een vereniging of bestuur, wat voor nut
heeft dat voor mij. En niet meer de vraag, hoe was het ook alweer, en waaruit
die verbinding wel zou kunnen bestaan. Maar er is nog meer aan de hand.
Namelijk het verdwijnen van de macht als beheersingsinstrument.
Dat mag raar lijken, toch is dat zo. Want de hiërarchie die kenmerkend is voor
ons soort organisaties, de overheid, de gemeente of bedrijven, die hiërarchie
verdwijnt.
Daarvoor in de plaats komen andere relaties. Of het nu de baas van het bedrijf,
of de burgemeester is, hij kan niet zeggen hoe hij de dingen wil, maar de baas
of de burgemeester heeft te luisteren naar de mensen die er verstand van hebben. En die na wijze consultatie worden gevolgd. Het is dus niet meer zo dat
wij eenvoudigweg kunnen zeggen “zo is het”. De macht komt te liggen bij diegene die beschikken over de kennis en in staat zijn deze kennis te organiseren
en over te dragen. Maar er is nog iets gaande.
Dat is zo ingewikkeld, ik aarzel om dat op te schrijven, en toch is het wezenlijk, wantHKO,
het betreft
de fragmentatie
van onze samenleving. Dat er veel meninVoorzitter
Berend Jan
Warmelink
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Doelstelling HKO:
De vereniging heeft ten doel door middel
van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Ommen, alsmede
voor het onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis te bevorderen in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verenigen en in stand houden van
groeperingen van een heemkundig karakter
b. het organiseren en ondersteunen van
activiteiten met een educatief en algemeen
vormend karakter
c. het verzorgen van publicaties. het
medewerken aan projecten van heemkundig belang
e. alle wettige middelen welke verder
voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

gezamenlijke actie van HKO en de Gemienschop van
Oll Ommer. Op deze manier zijn er geen 2 fietstochten
vlak na elkaar en samenwerking met gelijkgestemden is
altijd een goede basis voor iets moois.
Dit bleek een schot in de roos: er waren heel veel deelnemers en het was heel gezellig met een geweldige barbecue tot besluit. Dit is voor herhaling vatbaar!
De samenwerking met de Gemienschop van Oll Ommer
is ook zichtbaar in onze nieuwsbrief; HKO stelt hier
ruimte beschikbaar om berichten en activiteiten van de
Oll’Ommer door te geven.
Markten
Zoals ieder jaar stond HKO weer op de Festijnmarkt in
september en aansluitend op de Vechtdagen.
Maar vooral onze deelname aan de Sallandse markten
bij het Streekmuseum waren weer een groot succes.Er
zijn heel wat “knieperties” verkocht. Iedere maandag
waren we totaal “uitverkocht”. Ook de touwslager was
opnieuw een trekpleister voor jong en oud. Met name de
bezoekers uit Amerika keken hun ogen uit,
Digitaliseren
De gemeente Ommen heeft ons dit jaar blij gemaakt met
4 computers, tafels, stoelen en een aansluiting op Internet.
Eindelijk konden we starten met een groep vrijwilligers,
die werken aan het digitaliseren van alles wat in de af-

gen zijn, en veel levensovertuigingen zijn, vormt de
kern van de democratie.
Het is overigens niet het probleem dat die meningen
bestaan, maar het probleem is dat die meningen stollen
tot identiteiten. En met een identiteit sluit men zich af
van zijn of haar omgeving.
Deze ontwikkeling is een wezenlijke bedreiging voor de
dialoog die cruciaal is in de democratie, met het ontstaan van identiteiten verdwijnt het zicht op het algemeen bestuur en op het algemene belang. En als meningen stollen tot identiteiten, dan moeten we vaststellen:
dan verstokt de dialoog en komt het democratisch proces tot stilstand, en dan gebeurt er niets. En dat is behoudzucht.
Berend Jan Warmelink

Probleem met de HKO website
Als u bij het bezoek aan de website van de HKO in de
rechterbovenhoek van het scherm geen informatie ziet
maar een klein wit vierkantje met een rood kruisje erin,
dan betekend dit dat u waarschijnlijk geen Java-Script
op uw computer hebt geïnstalleerd, als dit inderdaad niet
het geval is ga dan naar de volgende website
www.java.com/nl/ en download gratis Java-Script.

Jaarverslag Historische Kring Ommen 2008
Na het jubileumjaar, met alle extra activiteiten, was
2008 weer iets rustiger.
Maar uiteraard werd er wel weer het nodige georganiseerd!
Het aantal bezoekers van de jaarlijkse ledenvergadering
in maart viel helaas wat tegen, vergeleken met de voorgaande jaren. Desondanks werd het een geslaagde
avond door de verhalen van de oud-dierenarts de heer
van der Weg.
De excursie naar Landgoed Vilsteren trok wel veel deelnemers. Na ontvangst in het nieuwe informatiecentrum
van het landgoed, het erve Borrink, gaf de rentmeester
een boeiende lezing over wat er zoal komt kijken bij het
runnen van een landgoed.
De wandeling langs enkele bekende landgoedelementen
was leerzaam, maar vooral ook gezellig.
Op Koninginnedag was HKO weer zeer opvallend aanwezig in de optocht! De prachtige grote kinderwagen
werd (met grote inspanning) in het juiste spoor gehouden door 4 kleurige Pippi Langkous-dames. Deze dames
waren in blijde verwachting van het 700ste lid, maar helaas is deze nog niet “geboren”.
Het ledenaantal ligt momenteel op ca. 683. Maar we
blijven hopen.
De kinderwagen was wel een eerste prijs waard en dat is
toch ook mooi!
Onze jaarlijkse fietstocht was dit jaar voor het eerst een

gelopen 10 jaar door de werkgroepen is verzameld.
Als eerste worden de gegevens van Boerderij- en veldnamen “ingeklopt”.
Het programma wat hierbij wordt gebruikt blijkt nogal
ingewikkeld, zodat nog wordt nagedacht over het digitaliseren van andere zaken, waardoor het werk wat leuker
wordt voor de vrijwilligers.
De najaarsbijeenkomst werd, als vanouds, weer goed
bezocht. De verkleedpartij o.l.v. Diena Poortier, werd
erg gewaardeerd. Het Twentse dialect van de heer Haakmeester was voor sommigen wat moeilijk te volgen,
maar desondanks was het een boeiend verhaal wat hij te
vertellen had over de Rusluie van Vriezenveen.
Eind goed, al goed ?????
Aan het eind had 2008 een grote teleurstelling in petto.
Volkomen onverwacht kregen we de boodschap dat we
ons dierbare Ommezien moeten verlaten! Na het verlies
van een deel van onze ruimte vorig jaar, waren we juist
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om de automatisering eindelijk op orde te krijgen en ook
moet er een reserve worden opgebouwd voor het moment dat we gaan verhuizen. Dat zal ongetwijfeld veel
kosten met zich meebrengen.
Dankzij de gemeente Ommen zal de automatisering
overigens minder duur uitvallen, dan begroot; van de
gemeente hebben we 4 computers gekregen en er is een
overeenkomst gesloten met de gemeente over de installatie en het onderhoud; waarvoor veel dank.
De begroting voor 2008 wordt goedgekeurd.

weer gewend aan hetgeen we nog over hadden en nu
dit!
Er is nog geen zicht op een nieuw onderkomen. De gemeente had wel wat locaties op het oog, maar we hebben nu eenmaal een behoorlijke gebouw nodig om iedere werkgroep voldoende ruimte te bieden en onze leden
fatsoenlijk te kunnen ontvangen.
Dus hebben we geen idee waar we in de toekomst zullen
gaan ontvangen, maar we streven naar een goed alternatief voor Ommezien.
En Henk Pasman had dit jaar nog wel zo’n mooie bezemkast gemaakt……………………
Wij wensen u een plezierige avond toe.
Joke Feddema

6.
Verslag / benoeming kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit de heren Hesselink en
Schuurman, deelt mee dat het financiële verslag over
2007 bijzonder goed op orde is bevonden; het jaarverslag en de cijfers worden dan ook goed gekeurd.
De heren worden bedankt voor hun werkzaamheden.
De heer Hesselink is aftredend als commissielid. Voor
hem in de plaats wordt benoemd de heer Horsman.

Notulen algemene ledenvergadering
Historische Kring Ommen
gehouden op 27 maart 2008 in “de Kern” te Ommen.
Bestuur:
B.J. Warmelink, voorzitter; Joke Feddema, secretaris;
Cees Schneiders, penningmeester.
Leden: Aldien Pasman, Hans Steen, Albert v.d. Vegt,
Luuk Vogelzang, Harry Woertink.

6.
Bestuursverkiezing:
De heren Hans Steen en Henk van Elburg zijn aftredend
en stellen zich (helaas) niet herkiesbaar. Gelukkig hebben ze beiden aangegeven wel bereid te zijn om actief te
blijven voor HKO.
Met veel dank voor de werkzaamheden, die ze vanaf de
oprichting van HKO hebben verricht wordt hen een pen
met inscriptie aangeboden. Het “afscheid” wordt begeleid door een aantal foto’s uit de historie van HKO, met
een samenspraak van Aldien en Luuk.
Sir Schokkenbroek wordt opgenomen in het bestuur. Er

1.
Opening door de voorzitter
Alle aanwezigen worden welkom geheten. Er zijn ca. 60
leden aanwezig, wat een enigszins teleurstellende opkomst genoemd kan worden, in vergelijking met de opkomst in de voorgaande jaren.
De voorzitter heet in het bijzonder welkom: de heer van
der Weg uit Oosterwolde (Gld) en de familie R. Volkerink.
2.
Mededelingen
De voorzitter wijst op de excursie naar Landgoed Vilsteren op 12 april a.s.
Verder wordt meegedeeld dat HKO aan de Oll’Ommer
heeft voorgesteld om de jaarlijkse fietstochten voortaan
samen te organiseren. Momenteel worden deze enkele
weken na elkaar gehouden, terwijl we dezelfde doelgroep hebben. De ledenvergadering van de Oll’Ommer
is al akkoord gegaan met het voorstel. De ledenvergadering van HKO stemt ook in met het voorstel.
In de volgende nieuwsbrief zal bekend worden gemaakt
op welke datum de gezamenlijke fietstocht gehouden zal
worden.

is besloten om tegelijk het bestuur (bestaande uit 9 personen) wat in te krimpen. Voor de beide aftredende bestuursleden wordt maar 1 nieuw lid benoemd.

3.
Notulen ledenvergadering 2007
Deze worden ongewijzigd aangenomen.
4.
Jaarverslag van de secretaris over 2007
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.

7.
Rondvraag
Er wordt gevraagd of de inloopdagen en de ledenvergaderingen kunnen worden aangegeven op de kabel en het
Ommer nieuws.
De ledenvergadering wordt altijd gemeld (alleen was er
deze keer iets misgegaan met het Ommer nieuws) en op
de achterzijde van de nieuwsbrief staat altijd een agenda
met de komende activiteiten. De leden moeten nog erg

5.
Jaarverslag van de penningmeester
Uit het financiële jaarverslag blijkt dat HKO momenteel
een ruime reserve heeft opgebouwd. Dit is ontstaan
door de goede verkoop van het fotoboek en de sponsoren, die ruimhartig hebben bijgedragen, waarvoor nogmaals dank. De reserve is nodig, omdat we de bezig zijn
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wennen aan het gegeven dat de nieuwsbrief niet meer iedere maand verschijnt. Men zal nu zelf moeten onthouden
wanneer er activiteiten plaatsvinden. Getracht zal worden om deze gegevens mee te nemen in de Culturele agenda.
De volgende vraag betreft de aandacht voor oude panden. Heeft de HKO hier aandacht voor?
De voorzitter deelt mee dat panden, welke op de monumentenlijst staan, veilig zijn. Voor wat andere panden betreft
heeft HKO de vrijheid om, gevraagd en ongevraagd, de gemeente van advies te dienen. Dat wordt per situatie beoordeeld. Goede argumenten om het advies te ondersteunen zijn hierbij belangrijk.
Komt er een herdruk van het fotoboek? Het antwoord is: nee, dat wordt onbetaalbaar.
De volgende vraag gaat over de website. Die loopt hopeloos achter en wordt onvoldoende bijgehouden. De voorzitter
legt uit dat het erg moeilijk is om een vrijwilliger te vinden die bereid is om onze website te onderhouden. We blijven
zoeken.
De voorzitter roept vrijwilligers op, ook voor de net opgerichte werkgroep digitalisering.
De voorzitter deelt mee dat de oude foto’s, die momenteel in het Ommer nieuws verschijnen, van HKO zijn. De
mooie verhalen hierbij worden geschreven door Luuk Vogelzang.
8.
Lezing van de heer v.d. Weg
De heer Van de Weg is werkzaam geweest als dierenarts in Kampen en omgeving.
De lezing gaat over het verschil van de werkzaamheden van een dierenarts in vroeger tijden en zoals het nu gaat.
De heer Van de Weg blijkt een humoristische spreker, waarbij ook het leven op het platteland in de jaren 50 aan de
orde komt.
Nu komen de meegebrachte attributen aan de orde, waarbij (bijv.) beeldend wordt uitgelegd hoe paarden vroeger
werden gecastreerd.
11.
Film over Junne
Roel Volkerink heeft, opnieuw samen met zijn vrouw, een prachtige film
gemaakt over het landgoed Junne.
Evenals bij de film van vorig jaar, genieten we van prachtige opnames
van de natuur en de boerderijen in Junne.
De heer en mevrouw Volkerink worden beloond met een groot applaus.
12. Sluiting:
De heren Van de Weg en Volkerink worden door de voorzitter met een
kleine attentie bedankt voor hun bijdrage aan deze avond.
Verder dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en wenst hen
een goede reis naar huis.

Werkgroep Archivering
Het bestuur van de HKO heeft in haar beleidsplan aangegeven dat de werkgroep Documentatie zal worden voortgezet
door een werkgroep Archivering.
Het is belangrijk dat deze nieuwe werkgroep uit meerdere personen zou moeten bestaan.
Wij zoeken vrijwilligers die samen met de archivaris het archief willen beheren.
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het op orde houden van het archief, het opschonen van de bestaande documenten en het catalogiseren en verwerken van de nieuw binnenkomende stukken.
Meer informatie bij de archivaris.
Gerrit Volkerink

Activiteiten HKO
De vergaderingen (onder voorbehoud) zijn gepland op:
•
de donderdagen 9 april, 28 mei, 2 juli, 27 augustus, 15 oktober en 26 november 2009.

Inloopdagen
Iedere eerste donderdag van de maand. Met uitzondering van de maanden juni tot en met augustus.
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