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1.  Inleiding en doel beleidsplan. 
 

De Historische Kring Dalfsen (hierna HKD) maakt iedere 5 jaar een beleidsplan. Dit is het 
vijfde beleidsplan dat de jaren 2022 tot en met 2026 bestrijkt. 

Het beleidsplan geeft aan wat de strategie en de missie van de HKD zijn, wat de 
strategische doelen daarbij zijn en hoe het behalen daarvan vertaald wordt in activiteiten 
voor de komende 5 jaren (van onderdelen) van de vereniging. Door dit vast te leggen in 
een plan ontstaat er een leidraad voor alle geledingen en leden van de vereniging voor het 
bepalen van de prioriteiten en een stimulans om activiteiten op te pakken. 
De jaren 2020 en 2021 zijn fors beïnvloed door het coronavirus en de maatregelen om 
verspreiding van dat virus tegen te gaan. Veel activiteiten hebben daar onder geleden. 
Op dit tijdstip wordt er van uit gegaan dat in 2022 de situatie weer redelijk normaal zal zijn. 
 

2.  Missie en strategie van de HKD 
 

De afgelopen paar jaren heeft het bestuur de strategie en missie vastgesteld. 
Kernachtig geformuleerd is de missie van de HKD: het uitdragen van de geschiedenis van 
Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen en alles wat daar tussen ligt. Het gaat er om 
de belangstelling voor die geschiedenis bij de inwoners en bij alle anderen die zich 
betrokken voelen  te bevorderen, met als kern onze gemotiveerde vrijwilligers. Om dat te 
kunnen doen zet de HKD een strategie uit die uitgewerkt wordt in doelen en activiteiten, 
daarbij gebruik makend van allerlei middelen. De belangrijkste doelen zijn: 
 

A. Het verzamelen van informatie, op allerlei gegevensdragers in de vorm van 
documenten, foto’s, films, verhalen, materialen en meer. Deze informatie bewerken, 
beheren, onderzoeken en duurzaam opslaan. 
B. Het publiceren en vertellen in welke vorm dan ook van verhalen, artikelen over en 
gegevens uit die geschiedenis en het houden van of deelnemen aan  bijeenkomsten met 
historie als onderwerp 
C. Het in stand houden van een bloeiende, kennisrijke, zelfstandige en financieel gezonde 
vereniging met een goed geëquipeerd centrum. 
D. Het samenwerken met andere historische verenigingen/stichtingen en de gemeente 
Dalfsen in projecten en andere zaken met een historisch belang 
 

3.  De jaren van het vorige beleidsplan 2017 – 2021. 
 
Feitelijk zijn de missie en strategie van de HKD niet echt veranderd. Met iets andere 
woorden stonden zij ook in het beleidsplan 2017 – 2021. In de nieuwsbrieven, de bulletins, 
de jaarverslagen en op jaarvergaderingen is melding gemaakt van de resultaten 
in die jaren. Genoemd kunnen worden, in willekeurige volgorde: 
 
Het project DNA van Dalfsen. Onder coördinatie van en gefinancierd door de gemeente 
Dalfsen heeft dat veel tastbaars opgeleverd. Een aantal verbeeldingen binnen de 5 kernen 
van belangwekkende aspecten van de historie van onze gemeente springen er uit. Leden 
van de HKD en van Ni’jluusn van Vrogger (NvV) hebben daar enorme inzet voor getoond. 
Dat resulteerde in een symbolische brug-opbouw, een gerestaureerde treinwagon, een 
(deel van een) Vechtzomp, een schuilhut, een film, een marketafel en het weer zichtbaar 
maken van oude boerderijnamen. Door de coronasituatie kon er niet steeds een grote 
manifestatie bij de ingebruikname worden georganiseerd. De samenwerking met NvV was 
heel goed zichtbaar in het gezamenlijk oprichten van de Stichting Website DNA van 
Dalfsen.  
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Die stichting houdt een samen gevulde website in de lucht met daarop veel beelden en 
informatie over de historie van het grondgebied van de huidige gemeente Dalfsen, 
aangevuld met fiets- en wandeltochten voor alle kernen. Recent zijn er 60 QR-tegels in de 
gemeente neergelegd, waarmee informatie op een smartphone over de historie van die 
plek kan worden verkregen. 
 

Herdenking 75 jaar bevrijding. Ook hier was het coronavirus spelbreker in de organisatie 
van allerlei activiteiten. Wel zijn er informatieborden gerealiseerd op alle plaatsen waar in 
de oorlog vliegtuigen zijn neergestort. Het pop up museum in de Prinsenstraat kon helaas 
niet opengesteld worden. 
 

Drukbezochte bijeenkomsten zoals de historische avonden, een open dag in ons 
Historisch Centrum Ab Goutbeek en open monumentendag. Annex daarmee de gasten op 
de zomp, die door de leden van de opgerichte werkgroep Vechtzomp Gidsen van de HKD 
bijgepraat zijn over de geschiedenis van Dalfsen. 
Bijzondere uitgaven van Rondom Dalfsen. 
 
Bij het bovenstaande valt op dat de er uit springende activiteiten naar buiten zijn gericht. 
Het uitdragen van de geschiedenis van Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen en 
wat daar tussen in ligt. Dat past dus precies in de missie en strategie. Intussen ging het 
meer intern gerichte werk gewoon door. Althans, tot ons centrum dicht moest door alle 
coronaperikelen. 
 

   4.  Strategische doelen van de HKD voor 2022 – 2026 
 
Dit is een uitwerking van de onder de punten 2A, B, C en D vermelde hoofddoelen. 
 
A: Informatie 
 
Het verzamelen van kennis en informatie. Dit gebeurt onder meer door het in ontvangst 
nemen (of aanschaffen) van documenten, boeken, foto’s/films, archieven, tijdschriften en 
historische materialen. Eveneens door zelf onderzoek op te starten naar de historie van 
onderwerpen. Hiertoe behoort ook het stimuleren van en deelnemen aan opleidingen en 
cursussen in de breedste zin van het woord (dus bijvoorbeeld ook relevante ict-
opleidingen). 
 
Het beheren en onderzoeken van de verkregen informatie. Beheer betekent registreren, 
duurzaam opslaan en toegankelijk maken en houden. Onderzoek van de informatie doelt 
op het verrijken van hetgeen verkregen of verworven is door interne studie, door het delen 
met anderen en door het te combineren met andere gegevens. 
 
Om deze doelen te bereiken is een collectieplan nodig. Het collectieplan vergt ook 
organisatorische maatregelen. Daarom hier een samenvatting van het collectieplan. 

 
In het kader van het project DNA van Dalfsen is in samenwerking met Erfgoed Gelderland 
uitwerking gegeven aan acceptatiecriteria voor de collecties en is in kaart gebracht hoe de 
vereniging er qua collectievorming voorstaat. In het advies zijn de doelen en actiepunten 
verwoord waar de vereniging in de komende jaren bij haar collectievorming aan wil 
werken. Op basis hiervan heeft het bestuur de acceptatiecriteria vastgesteld. 
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Het collectieplan gaat allereerst over de inhoud: het maken van bewuste keuzes en 
procedures om de omvang en begrenzing van de door de vereniging te onderhouden 
collecties te kunnen bepalen en bewaken (verzamelen en ontzamelen).  

Daar hoort ook bij de verduurzaming van de opslag van de objecten in de collecties. Dat is 
primair fysiek: de kwaliteit van de opslag in de archiefruimten van de vereniging en de 
aanpassingen in daarvoor bestemde fysieke ruimten. Maar ook digitaal: het op uniforme 
en professionele wijze opslaan van alle kenmerken van de objecten in digitale databases. 

Naast deze “bewarende” kant van de collecties zal met evenveel belang en prioriteit 
gewerkt worden aan het ontsluiten van de collecties voor alle belangstellenden, de 
“publicitaire” kant van de collecties. Dat heeft gevolgen voor de structuren in de collecties 
(databases) , maar ook voor de digitale representatie van de collecties en objecten 
(mogelijkheden om databases te raadplegen en digitale presentatievormen d.m.v. displays 
en websites te ontwikkelen). 

Om deze focus gericht en doeltreffend te kunnen vormgeven zal gewerkt moeten worden 
aan het versterken van de organisatie, zowel van bestuur en werkgroepen als van 
ondersteunende taken. Alle benodigde rollen en kwaliteiten zullen tot hun recht dienen te 
komen. Op bestuurlijk vlak zal dit actief dienen te worden begeleid, zal de relatie met de 
lokale kernen dienen te worden verstevigd, terwijl in de werkgroepen aandacht zal worden 
gevraagd om de verschillende rollen van coördinatoren, collectiebeheerders, scanners, 
gegevensbeheerders, publicatiemedewerkers verder te versterken. In dit alles zal van de 
ondersteunende groepen voor digitalisering, archiefbeheer, secretariaat e.d. een actieve 
rol nodig zijn. 

Kortom, het collectieplan stelt de vereniging in de komende jaren voor een uitdaging om 
met haar collecties professioneel uit de startblokken te komen. 

 
B: Publiceren, laten zien en vertellen. 
 
De geschiedenis van Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen en alles wat daar 
tussen ligt uitdragen op schrift, digitaal (via onder meer de eigen website 
www.ouddalfsen.nl , de website www.dnavandalfsen.nl , Facebook en digitale displays in 
de kulturhuzen), mondeling op bijeenkomsten, waaronder open dagen en via het fysiek 
tonen van allerlei zaken. Nieuwe speerpunten daarbij zijn het streven naar het kunnen 
laten zien van de Schat van Dalfsen en het gebruikmaken van de mogelijkheden die de 
(geplande) verbouwing van de Trefkoele+ gaat bieden. 
 
Het verenigingsblad Rondom Dalfsen is hét bindmiddel tussen de leden van de HKD en 
dat vergt blijvende aandacht voor de kwaliteit en inhoud van het blad. 
 
C: De vereniging en ons centrum. 

Het streven naar groei en verjonging van de HKD. Het ontplooien van initiatieven om 
binnen alle geledingen van de vereniging nieuwe en jongere actieve leden te werven. Ook 
het streven naar speciale aandacht geven aan het “uitdragen van de geschiedenis” aan 
jongeren en scholen. Denk bijvoorbeeld ook aan het huiskamer idee. Dat is een initiatief 
om via kleine groepjes van wat jongere mensen bij hen thuis informatie toe te voegen aan 
de vele foto’s van Wim van Lenthe. 
 
 

http://www.ouddalfsen.nl/#_blank
http://www.dnavandalfsen.nl/#_blank
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De HKD een financieel zelfstandige en onafhankelijke vereniging laten zijn. Dat betekent 
dat inkomsten en uitgaven op elkaar moeten zijn afgestemd en dat de vereniging niet 
afhankelijk is van subsidies. De vereniging streeft wel naar versterking van de sponsoring 
en naar het verkrijgen van subsidies voor bijzondere activiteiten. Adequate huisvesting is 
een voorwaarde. Adequaat betekent goede voorzieningen voor archief en opslag, ruimte 
voor bijeenkomsten van werkgroepen en commissies en voorzieningen om het 
verenigingsgevoel te stimuleren. 
 

Zorgen voor een goede coördinatie van en de communicatie over alle activiteiten van de 
vereniging. Nieuwsbrieven, bulletins, de website en Facebook hiervoor intensiever 
inzetten. 
 
Versterken van de banden met en tussen de kernen. Onmisbaar daarvoor is versterking 
van de werkgroepen in Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld en mogelijk een nieuwe 
werkgroep voor de kern Dalfsen. Die lokale werkgroepen moeten een sterkere 
ondersteuning krijgen vanuit de collectiewerkgroepen en ondersteunende werkgroepen uit 
Dalfsen. 
 
D: Samenwerken. 
 
Samenwerken in de regio. Dit heeft twee aspecten. Enerzijds de bijzondere en de laatste 
paar jaar sterk geïntensiveerde samenwerking met de zustervereniging in Nieuwleusen 
(hierna NvV). Op diverse punten gebeurt/gebeurde dit in het gemeentelijke project het 
DNA van Dalfsen met onder meer de oprichting van de stichting Website DNA van Dalfsen 
tot gevolg. Die stichting beheert de website en QR-codes en kan/zal als katalysator van de 
samenwerking optreden. Ook op ICT-gebied (bijvoorbeeld het Zijper Collectie Beheer 
Systeem ZCBS) is er samenwerking ontstaan. 
 
Daarnaast komen de andere historische Vechtdal en Reest verenigingen geregeld bij 
elkaar, wisselen informatie uit en zetten acties op poten. Op historisch inhoudelijk gebied 
wordt ook samengewerkt met de buurtverenigingen, zoals Omheining in Heino. Deze 
samenwerkingsrelaties kunnen wel intensiever worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan 2022-2026 ( 20-09-2022) 7 

 

 
 
 
 
5.  De taken en activiteiten bestuur voor het bereiken van de doelen. 

 
Verzorgen externe contacten en naar buiten treden. Belangen behartigen bij relevante 
partijen als de gemeente Dalfsen, de Trefkoele+, de Stichting DNA van Dalfsen en alle 
media. Hiertoe kan het onder meer gewenst zijn om een PR-medewerker/adviseur aan te 
stellen. 
 

Voor een financieel gezonde en onafhankelijke vereniging zorgen. 
Bij de aanvang van 2022 is de HKD een financieel gezonde vereniging. Een ruim eigen 
vermogen, voldoende bij wijze van spreken om het twee jaar zonder inkomsten uit te 
kunnen zingen. De inkomsten en uitgaven zijn in het algemeen redelijk in evenwicht, er 
was de afgelopen jaren geen reden om de contributie te verhogen. Het zat overigens niet 
tegen door een paar incidentele inkomsten. Maar dit beleidsplan verwoordt ook ambitie. 
De HKD wil met moderne middelen haar missie waarmaken. En die middelen kosten geld. 
Deels zullen die met eigen middelen gefinancierd moeten worden. Denk daarbij aan 
computerapparatuur (printers, werkstations, schermen, onderhoud), opslagcapaciteit, 
archief herinrichten met stellingen, documenten opslaan in zuurvrije dozen, displays in 
kulturhuzen plus licenties en software daarvoor. Wellicht brengt de verbouwing in de 
Trefkoele+ extra kosten met zich mee. Het is daarom zaak om de inkomsten- en de 
uitgavenkant scherp te monitoren. Temeer daar er meer inflatie optreedt dan de afgelopen 
jaren het geval is geweest. Factoren die de HKD zelf kan beïnvloeden zijn aan de 
inkomstenkant het aantal leden, hoogte van de contributie en de inkomsten van 
sponsoren. Ook is attentie op te verkrijgen subsidies vereist. Streven is om de contributie 
zo laag mogelijk te houden. Al kan het nodig zijn om de paar jaar een kleine verhoging 
voor te stellen. Sinds 2016 is dit niet meer gebeurd. 
 
Aan de uitgavenkant zullen ten laste van het eigen vermogen enige investeringen 
onvermijdelijk zijn. Dit is verantwoord omdat het eigen vermogen relatief hoog is en niet te 
hoog moet worden. Het bestuur werkt met een tentatieve meerjarenbegroting (waarin 
aandacht voor financieringsbehoefte en -plannen, exploitatie- en liquiditeitsbegroting) om 
naar de toekomst toe financieel stabiel te blijven en niet voor verrassingen komen te 
staan. 
 
Elk jaar zal in de algemene ledenvergadering verslag worden gedaan van en 
verantwoording afgelegd over de financiële situatie van de vereniging. 
 
Ontwikkelen en onderhouden van een adequate huisvesting als Historisch Centrum. Het 
collectieplan (inclusief het ontzamelen), het overnemen van de kaartencollectie van Ab 
Goutbeek, de autonome groei van de collectie en de verbouwplannen van de Trefkoele+ 
maken dat het centrum heringericht moet worden. Dat zal veel inspanningen met zich 
meebrengen, maar moet er in resulteren dat het centrum, inclusief het archief, beter 
herkenbaar is en toegankelijker wordt. 
 
Verbeteren van de interne communicatie, coördinatie en samenwerking tussen de 
werkgroepen en kernen (zie hierboven). Nieuwsbrieven uitgeven, de website en Facebook 
meer gebruiken en propageren. Vaker werkgroepen overleg houden. 
Streven naar groei van de vereniging en het meer betrekken van jongeren. 
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De organisatie van de vereniging optimaliseren en de cultuur van de vereniging 
beschrijven en bewaken. Hiertoe is het onder meer nodig om een centrale 
archiefbeheerder aan te stellen 
Leiding geven aan de vereniging. Dit houdt in het stellen van doelen, het stimuleren van 
mensen en acties, het coördineren van acties, het communiceren met mensen. En 
daarnaast het regelmatig evalueren van de activiteiten binnen het bestuur en de 
vereniging als geheel in het licht van het beleidsplan. 
 

Het op peil houden van de kennis. Stimuleren van de uitwisseling van kennis, het maken 
en uitvoeren van het collectieplan op basis van de criteria die zijn opgesteld. Stimuleren 
van het volgen van cursussen. 
 

De collecties Goutbeek (tekeningen, kaarten), Meesters en die betreffende ’39-’45 nemen 
een aparte plaats in. Evenals de speciale plek die de Stichting Website DNA van Dalfsen 
inneemt. 
 
Aangezien de besturen van de HKD en NvV in het bestuur van de Stichting 
vertegenwoordigd zijn is het van belang om in dit beleidsplan ook de strategische positie 
van de stichting hier te vermelden. 
 
Stichting Website DNA van Dalfsen 

In de Stichting Website DNA van Dalfsen wordt samengewerkt met de zustervereniging 
NvV om de website financieel, functioneel en technisch in de lucht te houden. Met de 
gemeente Dalfsen is overeengekomen om de website gedurende tenminste 4 jaren actief 
te beheren. Vanuit de HKD worden daartoe aan de Stichting 2 van de 4 bestuurszetels en 
3 van de 5 leden van de redactiecommissie geleverd. 

Het doel van de Stichting is om de geschiedenis van Dalfsen door middel van 50 thema’s 
op de website en QR-tegels op 60 locaties in de gemeente (digitaal) deel te laten worden 
van de beleving van inwoners, bezoekers en andere belangstellenden. De website is 
daarbij een soort digitale etalage waarin de belangrijkste historische “schatten” van 
Dalfsen worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld voor nadere informatie. Door de 
redactiecommissie wordt dit alles zo actueel mogelijk onderhouden en activiteiten 
geïnitieerd om de website en informatie onder de aandacht te brengen en houden. 
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6.   Bijdragen werkgroepen in het bereiken van de doelen. 

 
Historische werkgroep Oudleusen 

De werkgroep Oudleusen, bestaande uit 3 personen, heeft zich de afgelopen jaren vooral 
en succesvol bezig gehouden met het DNA project: boerderijnamen, marketafel en de film 
over Oudleusen. De omvang van het DNA project was erg groot voor de werkgroep, 
daarom zijn andere projecten blijven liggen. 
 
De lopende projecten zoals de Vechtanjer, dia-avond en dialectavond zullen in stand 
gehouden worden. Die blijken te voorzien in de behoefte van de inwoners om informatie te 
krijgen over het heden en verleden van Oudleusen. Het boerderij- en veldnamenproject is 

afgerond maar moet onderhouden worden. Mogelijke nieuwe projecten  zijn genealogie 
t.a.v. Oudleusen en tal van kleinere onderwerpen die de moeite waard zijn om uitgedragen 
te worden. 
 
In de komende jaren wil de werkgroep zich vooral bezig houden met structuur aanbrengen 
in de gegevens die al verzameld zijn om dit beter te kunnen delen en uitdragen in de 

gemeente Dalfsen. Daarnaast zijn er foto’s beschikbaar gekomen die nog gescand 
moeten worden om deze in het fotoarchief/het Zijpersysteem van de HKD toe te kunnen 
voegen. Zo wordt het archief publiek toegankelijk en kan het gebruikt worden als 

naslagwerk. 
 
De werkgroep gaat naarstig op zoek naar nieuwe leden zodat er meer werk verzet kan 
worden. Belangrijk hierbij is dat de werkgroep jongere leden krijgt. Vernieuwde inzichten 
en kennis zijn noodzakelijk om de historie te blijven uitdragen. Daarnaast is het van belang 
dat de werkgroep wordt voorzien van moderne middelen om de kennis te blijven kunnen 
uitdragen. De werkgroep Oudleusen heeft voor de komende jaren voldoende onderwerpen 
om te onderzoeken. 
 
 
Historische werkgroep Hoonhorst. 

De doelstellingen van de werkgroep zijn samengevat: kennis over de geschiedenis van 
Hoonhorst digitaal vastleggen, in de gaten houden en vastleggen welke veranderingen er 

in hoog tempo plaatsvinden in Hoonhorst en omgeving, de bevolking vragen historisch 
materiaal te melden bij de werkgroep, verhalen die we horen vastleggen en meer 
zichtbaar te zijn voor de bewoners van Hoonhorst door gebruik te maken van 
verschillende media. Deze sluiten aan bij de doelstellingen van de HKD in zijn 
algemeenheid. 

De werkgroep is in de afgelopen jaren met name druk geweest met activiteiten die 
voortvloeiden uit het DNA project: de schuilhut is gerealiseerd, er is een informatiebord 
aan de Papenallee geplaatst en meerdere boerderijen zijn voorzien van een naambord. Er 
is veel informatie gezocht en gevonden over boerderijen in Hoonhorst, Emmen en de 
Marshoek. 

Voor de komende jaren moet bedacht worden dat de festiviteiten rond 250 jaar Hoonhorst, 
die gepland stonden voor 2020, nu uitgesmeerd worden over een aantal jaren tot en met 
2025. Hierbij zal zeker de hulp van de werkgroep gevraagd worden. Verder gaan de  
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gewone’ activiteiten zoals het uitzoeken van de historie van boerderijen en bewoners, het 

digitaliseren van foto’s en het vastleggen van verhalen gewoon door. 
 
De werkgroep bestaat momenteel uit 5 personen en streeft er naar door actief te werven 
en door festiviteiten meer mensen te betrekken bij de historie van Hoonhorst en omgeving 
want nieuwe leden kan de werkgroep zeker gebruiken. Voor de werving van nieuwe leden  
zou het gebruik van facebook een mogelijkheid kunnen zijn. De St. Cyriacusschool bestaat 
in 2022 100 jaar. Wellicht kan hier een bijdrage geleverd worden. 
 
 
Historische werkgroep Lemelerveld. 

De werkgroep sluit zich volledig en van harte aan bij de missie en strategie van de HKD. 

De deelname aan het DNA-project heeft de betrokkenheid bij de overige kernen positief 
beïnvloed. En deze vorm van samenwerking smaakt naar meer. Wel staat of valt de 
bijdrage aan het beleidsplan met de spankracht van de werkgroep. Op papier telt de 

werkgroep vier personen, waarvan één lid nog actief is ! Het is nog steeds niet gelukt om 
er mensen bij te vinden. De bijdrage zal zich als dat zo blijft vooral richten op huidige HKD 

activiteiten (maandelijkse bezetting historisch centrum, project boerderijnaamborden, 
touch-screens, beeldbank/Zijpersysteem, website DNA van Dalfsen). Daarnaast blijven 
gegevens over de historie van Lemelerveld verzameld worden. 

 
 

Werkgroep Digitalisering. 

In ons Historisch Centrum worden dagelijks de computers gebruikt voor het digitaliseren 
van documenten, voor het opslaan van vele gegevens en voor het geven van presentaties 
via een beamer. 

De doelstelling van de werkgroep is om alle (computer) apparatuur zo optimaal mogelijk 
werkend beschikbaar te stellen en te houden voor de actieve leden. Het gebruik van 
(computer) apparatuur moet eenvoudig zijn, waarbij het inloggen aangepast zal worden 
naar de stand der techniek. Alle defecte en verouderde apparatuur zal milieu vriendelijk 
worden afgevoerd, waarbij de gegevensdragers op gepaste wijze verwijderd zullen 
worden. Er zal aandacht besteed moeten worden aan de beveiliging van ons netwerk. De 
gegevens worden zo veilig mogelijk opgeslagen en er wordt regelmatig een back-up 
gemaakt. Gewenst is dat de hardware, software en beveiliging up-to-date blijven. 

De werkgroep zal zorg dragen dat de digitale middelen beschikbaar zijn om de historie van 
Dalfsen verder digitaal uit te kunnen dragen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden 
beschikbaar zoals, de website, beeldbank, Facebook, Narrowcasting, digitale 
presentatieschermen en het rondsturen van mailingen. 

Naast dit alles zal de werkgroep zich in toenemende mate inzetten om de andere 
werkgroepen te ondersteunen bij “digitale” projecten, en instructies te verzorgen als er 
nieuwe programma’s aangeschaft worden. 

Om al deze toekomstige ontwikkelingen bij te kunnen houden en te begrijpen is het 
gewenst om bijscholing te volgen. Maar ook zal binnen de werkgroep een uitbreiding 
moeten plaatsvinden van medewerkers om de benodigde kennis en kunde uit te breiden 
en te spreiden. 
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Werkgroep Boerderij- en Veldnamen. 

De werkgroep heeft als doel een overzicht te krijgen van alle historie van boerderijen en 
landerijen in het gebied van de HKD. Zij doet meer dan alleen onderzoek, vandaar dat dit 
woord uit de oude naam is geschrapt. 
 
De werkgroep werkt aan het inventariseren van het kadastrale archief door gebruik te 
maken van de Kadaster Archiefviewer. De werkgroep heeft sinds een aantal jaren een 
abonnement bij het Kadaster waarmee per perceel alle informatie tot de ruilverkaveling in 
de jaren ’70 te vinden is. Al deze informatie wordt op het standaard Word-format 
geregistreerd. De basis blijft de kadastrale minuutkaart uit 1832. Per boerderij wordt het 
Worddocument aangevuld met oud en recent fotomateriaal, chronologische 
kaartgeschiedenis van de locatie en de genealogische geschiedenis van de bewoners. 
 
Alle kadastrale secties zijn binnen de werkgroep verdeeld waarbij delen nagenoeg volledig 
zijn uitgewerkt maar ook nog gebieden verder uitgewerkt moeten worden. Van 
verschillende oude boerderijen wordt naast het kadastraal en genealogisch onderzoek ook 
verder onderzoek uitgevoerd. Met de werkgroep Genealogie zal intensiever worden 
samengewerkt. 
 
Momenteel zijn de veldnamen op afdrukken in de jaren ’90 vastgelegd. Door middel van 
gebruik van Q-GIS-programmatuur worden de bekende veldnamen vastgelegd en 
bijgehouden en eventueel aangevuld. Binnen Q-GIS worden ook digitale historische 
kaarten bijgehouden en uitgewerkt. Waar mogelijk wordt dit voor het gebied aangevuld en 
compleet gemaakt. Bij Collectie Overijssel (voorheen het HCO) wordt in een online-versie 
van Q-GIS proef gedraaid met het digitaal vastleggen van de veldnamen. De werkgroep 
Boerderij- en veldnamen moet onderzoeken of het interessant is om hieraan mee te 
werken. 
 
Voor de toekomst is het plan om alle informatie van de boerderijen op te nemen in het 
ZCBS-systeem van HKD. Daarnaast wordt gewerkt aan het transcriberen en uitwerken 
van markeboeken, kerspelboeken en het Oud Rechtelijk Archief. Onderzoeken en 
vastleggen van de historische bouwgeschiedenis per gebouw. Op basis van de 
verzamelde gegevens kunnen artikelen worden geschreven en presentaties worden 
gedaan om op die wijze de historie van Dalfsen, Oudleusen, Lemelerveld en Hoonhorst uit 
te dragen. 
 
 
Werkgroep Archeologie. 

Het doel is als werkgroep binnen de gemeente als aanspreekpunt te fungeren over pre-
historische zaken en vondsten. Daarvoor is kennisopbouw nodig. Daarom worden er 
bezoeken geregeld bij onder meer musea. Ook wordt er af en toe veldwerk georganiseerd. 
De werkgroep heeft contact gezocht met de archeologen uit Zwolle met het verzoek 
informatie te verkrijgen en een regelmatige cursus in restauratie/conservatie van 
gevonden artefacten. Achterliggend doel is om onder professionele begeleiding de 
vondsten van het kasteel Gerner verder te conserveren en de registratie professioneel uit 
te werken. Deze vondsten liggen in het Archeologisch Depot te Deventer. Het tijdelijk naar 
Dalfsen halen en aan de bevolking te laten zien van bijzondere archeologische vondsten is 
een apart doel. 
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De reguliere werkzaamheden als het observeren van veranderingen in het landschap 
(zoals het graven van bouwputten, wegen; sloten; maiskuilen), onderzoek naar de 
bodemlagen en het aanwezig zijn van aardewerk, vuursteen o.i.d. gaan gewoon door. 
Vondsten worden fotografisch vastgelegd, met elkaar gedeeld en beoordeeld of dit 
belangrijk genoeg is om te melden aan het Archeologisch Depot in Deventer voor 
eventuele vermelding in het jaarboek. Doel daarvan is om alles wat van archeologie 
bekend is in het Vechtdal voor een ieder bereikbaar te maken én om vondsten uit het 
verleden in Dalfsen te laten zien. 

Tenslotte houdt de werkgroep de ontwikkeling van bestemmingsplannen binnen de 
gemeente in de gaten en wil waar mogelijk bij het onderzoek aanhaken. 
 
 

Redactie Rondom Dalfsen. 

Ook de komende jaren zal de redactie jaarlijks zorg dragen voor drie nummers van het 
verenigingsblad. Aandachtspunten zijn: kwaliteit van de artikelen (duidelijke uitleg in 
vlekkeloos Nederlands); spreiding van de artikelen over het hele gebied dat de HKD 
bestrijkt en nieuwheid wat de inhoud betreft van de artikelen. De omvang en kwaliteit van 
het illustratiemateriaal zijn zeer bepalend voor de toegankelijkheid en de 
aantrekkingskracht van het blad en zijn daarom in toenemende mate belangrijk. 

Samenwerking zal worden gezocht met de werkgroepen om ideeën voor artikelen te 

lanceren. Daarnaast onderzoeken hoe het schriftelijk uitdragen van de historie van ons 
gebied het beste kan gebeuren en dit ook afstemmen met informatie overdracht via 
digitale kanalen (website HKD en website DNA van Dalfsen) en via sociale media 

(Facebook) om zodoende elkaar aan te vullen en te versterken. Doel is om langs die weg 
meer animo te kweken voor de geschiedenis van ons gebied. 
 
 

Werkgroep ‘39-’45. 

De werkgroep doet meer dan het verzamelen van documenten, vandaar dat de naam 
vereenvoudigd is. De werkgroep bestaat uit 6 actieve leden, verdeeld in 3 leden van 60+  
en 3 leden van 30 tot 45 jaar. Allen hebben hun eigen interesses en proberen daaraan 
zoveel mogelijk invulling te geven. De werkgroep gaat door op de reeds ingeslagen weg, 
waarbij de komende jaren de volgende onderwerpen de aandacht vragen: 

Het nummeren van “onze” boeken en het opnemen in het excel-bestand. Dat is voor een 
groot deel al gedaan, maar wordt verder afgewerkt. Ook nieuwe boeken worden 
opgenomen. Ook de fysieke voorwerpen zullen in een registratiesysteem worden 
opgenomen. Wat gedigitaliseerd kan worden moet de komende jaren gedigitaliseerd zijn. 
Het filmmateriaal kan uitgebreid worden door gesprekken op te nemen met getuigen. 

Het tentoonstellen van delen van de collectie is een speerpunt. Op dit moment gebeurt dat 
in het Gemeentehuis en in het voormalige pand van Fokkens in de Prinsenstraat. In het 
Historisch Centrum in de Trefkoele + is een vitrine ingericht. De komende jaren zal 
gekeken worden naar nieuwe expositiemogelijkheden. In 2025 is het 80 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd is, dan zullen zich nieuwe gelegenheden voordoen om naar buiten te 
treden.  
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Speciale aandacht krijgen de scholen. Gewerkt wordt aan een leerplan over de oorlog in 

Dalfsen voor de basisscholen, samen met de scholen, de gemeente en de Stichting 
Educatie Luchtoorlog Nederland. Aan de hand van externe vragen  (dus van buiten de 
HKD) ontstaan er nieuwe contacten waarbij er vaak verrassende 

nieuwe/uitgebreidere/aanvullende informatie opduikt. Daarentegen stokt de uitbreiding van 
de collectie met delen/voorwerpen uit WO-II. Er komt nauwelijks iets meer binnen. Op 

oproepen in het bulletin van de RD komt bijvoorbeeld geen enkele reactie. 
 
 

Werkgroep Documentatie (Dalfsen). 

Bij de werkgroep Documentatie Dalfsen blijft het accent vooralsnog liggen op het 
verzamelen en beheren van (analoge) stukken. Hiervoor zal het gestelde in het 

collectieplan van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat er keuzes moeten worden gemaakt 
t.a.v. het verzamelen en ontzamelen. Het gaat hierbij om de analoge collectie Dalfser 
Courant en andere kranten, archieven van verenigingen en bedrijven (moeten deels nog 
geordend worden), ruilabonnementen, persoonlijke archieven (o.a. van mevr. van 
Kamphuis-Beinum), persoonlijke collecties met knipsels enz. 

Collecties die mogelijk ook onder beheer van de werkgroep Documentatie Dalfsen kunnen 
behoren zijn de kaarten (topografische kaarten), de tekeningencollectie Johan Goutbeek 
en allerhande fysieke spullen. Ook moet nauwer samengewerkt worden met de 
werkgroepen van de drie buurtdorpen om het archiefbeheer op één lijn te krijgen. 

Wellicht is het duidelijker om de toevoeging Dalfsen uit de naam van de werkgroep te laten 
vallen. Registratie en toegankelijkheid zijn speerpunten. Bezien moet worden wat hierin de 
relatie wordt met de archiefbeheerder. 

Het digitaal beheer bestaat met name uit het digitaal beschikbaar stellen van De Dalfser 
Courant, De Dalfser Marskramer en De Lemelervelder. Hiervoor zijn afspraken gemaakt 
met de gemeente Dalfsen. Via de archiefbeheerder van de Protestantse Gemeente 
Dalfsen wordt het blad Kerk op Weg digitaal beschikbaar gesteld. Verder is digitaal 
aanwezig: 

- Kadastrale Atlas van Overijssel 

- een map met Schilderijen, Tekeningen en Aquarellen 

Er zal verder worden gewerkt aan een uitgebreid Excel bestand waarin de index wordt 
opgenomen van veel gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis van Dalfsen. 
Het gaat hierbij om de index van de knipsels die in het verleden zijn verzameld; het 
opslaan van antwoorden en bijhorende bijlagen die zijn verzameld naar aanleiding van 
vragen die zijn gesteld (intern en extern) en artikelen uit De Stentor die dagelijks digitaal 
worden uitgeknipt en in dit Excel bestand worden geïndexeerd en van een link naar het 
geknipte artikel worden voorzien. 

Verder wordt de boekenkast regelmatig aangevuld met nieuwe boeken. Ook hiervoor 
wordt een index-bestand in Excel bijgehouden. Het is aan te bevelen dat de index op het 
boekenbestand bij voorrang in het Zijper Collectie Beheer Systeem wordt opgenomen, en 
dat foto’s worden gemaakt van de voorkant van de boeken zodat die in het overzicht in 
ZCBS zichtbaar worden. 

 

 



Beleidsplan 2022-2026 ( 20-09-2022) 14 

 

 
 
Werkgroep Genealogie. 

De werkgroep Genealogie zit in een impasse door het wegvallen van twee leidende 
figuren. Versterken van de werkgroep heeft derhalve de hoogste prioriteit. 

Het genealogiebestand van Duco Drijber is inmiddels in het bezit van de HKD. Voor het 
gebruik hiervan moet een plan worden opgesteld. Wat samenwerking binnen de HKD 
betreft ligt het voor de hand contact te zoeken met de werkgroep Boerderij- en Veldnamen. 
Bijvoorbeeld bij het onderzoeken van het Oud Rechterlijk Archief. 

Afgezien daarvan zijn voor de komende jaren diverse projecten uit te voeren. Het project 
huisnummers kan worden afgerond. Het vermelden van gegevens uit familieberichten 

(advertenties geboorten, huwelijk, overlijden, bidprentjes enz.) kan worden voortgezet. Het 
project grafzerken zal weer worden opgestart (achterstand in maken van foto’s op 

begraafplaatsen). Deze gegevens worden op de site online-begraafplaatsen.nl gezet. 
 
 

Werkgroep Foto- en Beeldmateriaal. 

De werkgroep Foto- en Beeldmateriaal is druk doende met de overstap van het bijhouden 
van ons eigen Excel bestand naar het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS), dat zo 
spoedig mogelijk het enige systeem is dat wordt bijgehouden (vooral intranet gebruiken). 
Later kan bepaald worden wat aan de voorkant kan worden getoond aan het publiek 
(internet). Daarnaast moet aandacht worden besteed aan de vele foto’s die “onderhanden” 
zijn. Er staan her en der heel veel foto’s waarvan de beschrijving ontbreekt. Ook moet 
aandacht gegeven worden aan het verwijderen van dubbelen. 

Het ligt dan ook voor de hand om de maatregelen in het collectieplan het eerst in te voeren 
bij de werkgroep Foto- en Beeldmateriaal. Met name de voorgestelde organisatiestructuur 

kan vruchtbaar werken. Daarbij gaan we naarstig op zoek naar iemand die als coördinator 
leiding kan geven aan dit proces, naar en de invulling van de rollen van 
collectiebeheerder(s) en gegevensbeheerder(s). De eerste stappen zijn gezet. Het streven 

is om dat snel verder af te ronden. 
 

 
Werkgroep Dialect. 

De restanten van de werkgroep (de toevoeging ‘Dalser’ is weggelaten) zijn bezig om alle 

in het verleden verzamelde dialectwoorden en -uitdrukkingen op de site van de HKD te 
zetten. Bezien zal worden in hoeverre er weer dialectavonden kunnen worden 
georganiseerd. 
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Commissie  Open Monumentendag 

De organisatie  van de Open Monumentendag is in 2014 overgenomen van een andere 
organisatie in de gemeente Dalfsen. In Dalfsen wordt de Open Monumentendag nu 
georganiseerd in samenwerking met de Molendag en het Bierfestival, dit alles onder de 
noemer van “Proef Dalfsen”. Het doel is om de monumenten in onze gemeente onder de 
aandacht te brengen van een zo breed mogelijk deel van de bevolking.  
 
De Open Monumentendag heeft landelijk veel belangstelling en het is belangrijk dat we 
vanuit Dalfsen hier ook aan mee werken. 
De commissie bestaat uit 5 personen en komt enkele keren per jaar bij elkaar. Ook vindt er 

regelmatig overleg plaats met Proef Dalfsen wanneer de Open Monumenten dag weer 
vastere vorm gaat krijgen. De bedoeling is dat er ieder jaar een ander deel van de 

gemeente extra aandacht krijgt, ook de fietsroutes probeert men daarop aan te sluiten. Elk 
jaar is er een landelijk thema, waar wij ons ook op richten. De taak van de commissie is 
contacten te leggen met landgoederen en de andere monumenten die in onze gemeente 

aanwezig zijn. Die contacten willen we optimaliseren en waar mogelijk de activiteiten 
uitbreiden. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel mooie monumenten. 
 

 
Activiteitencommissie. 

Na een gedwongen stilstand van 2 jaar door de coronapandemie willen wij activiteiten die 

voorheen succesvol waren weer opstarten, zoals de Historische Avond, open dagen, 
excursies, nieuwjaarsbijeenkomst, enz.   
Ook deelname aan de organisatie van een jaarlijkse DNA-dag hoort daarbij. 

Om dit alles goed aan te kunnen pakken is uitbreiding van de commissie wel noodzakelijk. 
Samenwerking met de Commissie Open Monumentendag ligt voor de hand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


