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Locatie:  Wilhelmina Zalen Centrum  Beilen. 
 
1.  Opening 

De voorzitter, Albert Lanting, opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.  
Aanwezig zijn 37 leden. 
 

2. Agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
3. De notulen van 25 maart 2015 worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag 2015. 
 Het jaarverslag over 2015 is akkoord. 
 De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om verhalen in te sturen voor publicatie in het 
 tijdschrift. 
 Proberen meer aandacht te schenken aan recente geschiedenis om jongeren ook te interesseren voor 
 de vereniging. Ook meer aandacht voor de buitendorpen. 
 De werkgroep PR zal zich hier mee bezig houden, ook om aansluiting te krijgen met Facebook.  

 
5. Financieel verslag.  

Vorig jaar was er al commentaar op het hoge bedrag aan huur. Voor de nieuwe locatie Villa Maria is het huur- 
bedrag veel lager zoals in het overzicht van de penningmeester is te lezen.  
Jan Kuik wil graag toelichting op de kosten voor het tijdschrift.  
De druk van het tijdschrift is nu weer ondergebracht bij drukkerij Kerkhove, het eerste nummer is ook daar 
gedrukt. Per 1 april zitten we officieel in villa Maria, de huurkosten zijn daarom opgesplitst. Het eerste kwartaal 
betaalden we nog voor Ossebroeken. Vanaf 1 maart 2016 betalen we voor Villa Maria. In maart is het hele archief 
overgebracht naar de nieuwe locatie. 
 

6. De kascommissie bij monde van dhr. M. Nicolai heeft vastgesteld dat de boeken in orde zijn. De kascommissie 
stelt voor om de penningmeester c.q. het bestuur décharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. De voorzitter 
bedankt de kascommissie voor de werkzaamheden. 

 
       7. Dhr. M. Nicolai treedt uit de kascommissie. 
 Dhr. J. Kuik is bereid om zitting te nemen. 
 De kascommissie bestaat nu dus uit dhr. J. Buiter en dhr. J. Kuik 
 Dhr. H. Koopman  is benoemd als reserve. 
 
       8. Begroting 2015. 

Voorstel van de penningmeester om de voorraad boeken “Plattenveld” en “Hooghalen”  vrij te laten vallen, het 
verlies te nemen ten laste van de Algemene  Reserve. 

 Het gebintenfonds vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. 
De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 
       9. Bestuursmutaties. 
 Wolter Muggen is aftredend en herkiesbaar. 

Albert Lanting is aftredend en herkiesbaar. 
De voorzitter stelt voor beide personen weer voor een periode van 3 jaar te benoemen. De vergadering is 
akkoord.  
Aftredend en niet herkiesbaar is Femmie Biemold.  
Voor Femmie is een vacature in het bestuur. De vacature is bij de vacaturebank aangemeld. 
Femmie is heel lang actief geweest voor de vereniging maar moet vanwege gezondheidsproblemen stoppen. 
Ze wil in de toekomst nog wel vrijwilligerswerk doen.  
De vergadering is akkoord met de herbenoeming van Albert en Wolter. 
   

     10. Rondvraag. 
 Albert bedankt de vrijwilligers van de werkgroepen voor hun werkzaamheden. 

Tina Hoving vindt de website er goed uit zien. De website zal langzamerhand verder worden ontwikkeld, maar je 
moet er tijd voor vinden. Nu we met het digitaliseren zijn gestart, zullen in de loop van het jaar meer jaargangen 
van het tijdschrift op de website worden gezet. 
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Dit onderdeel van de website wordt veel bekeken. 
Opmerking dat er vanuit Wijster weinig belangstelling is. 
De voorzitter geeft aan dat dit altijd al een probleem is geweest, ondanks het feit dat er eerder wel redactieleden 
vanuit deze regio kwamen. Door de PR-werkgroep zal hier aan worden gewerkt. 
Voormalige schrijvers uit deze regio zijn ook aangeschreven voor de nieuwe start, maar we hebben nog geen 
positieve reactie gehad. 
Jan Kuik vol lof over de werkzaamheden op het kerkhof, wil graag QR code op de graven, Tina Hoving vindt 
echter dat de werkzaamheden eerst af moeten zijn, dan kan een inventarisatie worden gemaakt. 

 Albert meldt nog dat er voor wat betreft archivering diverse contacten zijn met instanties te weten: 
 1.  De gemeente samen met bibliotheek, oudheidkamer en de ander HV’s in de gemeente en Drents Archief. 
 2.  Een nieuw gebeuren is de start van “Het Geheugen van Drenthe”. Dit is een project van DA met HV’s en de  
      Provincie.  
 3.  Met de Bibliotheek en de oudheidkamer wordt samengewerkt om projecten tot stand te brengen op 
      de Multitouchtable in de bibliotheek. Het publiek kan hier mee werken. 
 
 De werkgroep van de HVGB is in de nieuwe locatie van start gegaan met de digitalisering. 
 
 Naar aanleiding van een vraag van dhr. Maat geeft Albert uitleg over de gang van zaken m.b.t. het  
 stoppen van de redactie en de verhuizing van het archief. 
 
 
     11. De voorzitter sluit de vergadering,  

Na de pauze houdt Harm Jan Lesschen een lezing over het literaire werk van Roel Reijntjes. 


