Ledenvergadering van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete op 15 februari 2018.
Aanwezig; circa 35 leden
0
Voorzitter heet iedereen welkom en staat even stil bij het overlijden van het Ere-lid Douwe Osinga.
Hajo de Roo neemt het woord en vertelt alles over het werk van het streekarchivariaat.
Pauze
1
Opening en vaststelling van de agenda.
Geen aanvullingen / wijzigingen. Alleen de voorzitter geeft het woord aan Erik Stotijn welke uitleg
geeft over de samenwerking van het Noord Veluws Museum en de Heemkundige Vereniging
Nuwenspete. Erik Stotijn geeft nogmaals aan dat de leden van Nuwenspete gebruik kunnen maken
van een korting. Om vriend van het museum te worden of gewoon op de toegangsprijs. Ook
refereert Erik Stotijn aan de komende lezing van Ria Mulder over Nunspeetse vrouwen in de politiek.
2
Het verslag Jaarvergadering 2017 wordt vastgelegd en er zijn geen op- of aanmerkingen.
3
M.b.t. het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017 geeft de voorzitter aan hoe goed elke
werkgroep bezig is. Één opmerking wordt geplaatst: Het komt over dat de werkgroep Elspete een
eigen folkloregroep heeft. Terwijl dit de werkgroep Folklore en Klederdracht is. Gerard Mulder geeft
aan dat dit inderdaad zo is en het spijtig is dat het zo over is gekomen. Verslag wordt vastgesteld en
goedgekeurd.
4
Aan de hand van spreadsheets legt Jaap van Eijck het jaarverslag van de penningmeester uit.
Vragen:
- Waarom geeft de Folklore Groep zo veel geld uit. Jan Plender geeft aan dat het ook allemaal
binnenkomt en dat het een grote werkgroep is.
- Penningmeester geeft aan dat geld dat is ontvangen voor bepaalde werkzaamheden wordt
teruggegeven indien er niet is uitgegeven aan de desbetreffende werkzaamheden. Ook als er iets
overblijft zal het terug worden gegeven aan de sponsoren.
-Waarom betaald Noorderheide het niet zelf? Penningmeester geeft aan dat ze het eigenlijk wel zelf
betalen. 7500,- Mathilde Fonds (Van Beuningen) en de Fam. Van Beuningen privé 7500,-. Eigenlijk is
Noorderheide van Staatsbosbeheer en van de Stichting.
- Waarom er niets van de goederen verzekerd is? Allereerst zijn de sierraden wel verzekerd maar
alle overige goederen niet. Gewoon omdat het te kostbaar is en dat de goederen nadat ze ooit
waren getaxeerd eigenlijk weinig waard zijn. Het is dus een bewuste keuze geweest van het bestuur.
De penningmeester geeft aan dat het leden aantal terug loopt en dat dit onder andere te wijdden is
aan het overlijden van leden.
Uit naam van de kas commissie (Aletta Evertse-Hagenbeek / Mevr.Hooghoudt/Leen Leeflang) zegt
Leen Leeflang dat alles na vele steekproeven keurig uitziet en derhalve is goedgekeurd. Onder luid
applaus wordt er decharge verleent.
Voor komende jaar treed de Heer Wim Pommerel Brouwer toe en is Mevrouw Hooghoudt
uittredend.
Ook de begroting voor 2018 wordt uiteengezet aan de hand van spreadsheets en na een tweetal
vragen over de Bruine Enk(activiteiten worden afgerond) en de zaalhuur (dure en goedkopere
locaties) is er luid applaus voor de penningmeester en wordt het vastgesteld en akkoord bevonden.
5
Verkiezing bestuursleden.
Aftredend: Gerard Mulder en Ad Sulman
Voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet. Onder luid applaus krijgen beide
bestuursleden een presentje.

Voorzitter geeft aan dat hij ontzettend blij is met het feit dat er twee nieuwe opvolgers zijn gevonden
binnen de vereniging. Het zijn de Heren Jan Beek (opvolger Gerard Mulder) en Jan Hoogendoorn
(opvolger Ad Sulman) Beide stellen zich kort voor en alle aanwezigen geven onder luidt applaus
akkoord.
6
Mededelingen.
Geen mededelingen.
7
Rondvraag.
Er wordt gevraagd waarom de klederdrachten niet continue worden getoond? Gerard Mulder haakt
er op in door te stellen dat dit wel degelijk het geval is in het Elspeter Museum. Jan geeft aan dat
d.m.v. diverse show waaronder Eibertjesdag het wordt getoond.
Eric Stotijn geeft aan dat hij wel een werkgroep wil leiden om een samenwerking tussen Noord
Veluws Museum en de Heemkundige Vereniging Nuwenspete te bewerkstelligen om zodoende een
permanente tentoonstelling te hebben van de klederdrachten/voorwerpen. Het bestuur neemt dit
punt mee in een volgend bestuursvergadering.
Iemand mist de aanvulling van jongere leden. De voorzitter refereert naar het feit dat het bestuur
diverse boeken gratis heeft verstrekt aan scholen. Was een groot succes en eigenlijk willen de
scholen nog meer schoolmateriaal inzake de geschiedenis van het dorp. Maar er wordt bedoeld meer
dertigers/veertigers.
8
Sluiting
Voorzitter bedankt alle aanwezigen en de penningmeester nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje op kosten van de vereniging.

