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Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen
Datum 29-01-2018
Aanwezig: 62 personen
1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de Panoramazaal
van de Trefkoele+. Afgevaardigden van “Ni’luusn van vrogger” worden speciaal welkom
geheten. Zij zijn uitgenodigd omdat we de komende jaren veel samen zullen werken m.b.t.
de Cultuurnota 2017-2020. Daarnaast worden dhr. en mw. Laarman en dhr. Nap
verwelkomd. Dhr. Nap zal iets gaan vertellen over de “Vechtzomp”.
Het is de zestiende jaarvergadering die de voorzitter, Hans de Boer, voorzitten. Voor zijn
eerste vergadering in 2005 werd er op 27 oktober 2002 een vergadering gehouden om hem
te kiezen als voorzitter.
Hij had toen nog niet kunnen denken dat het 15 jaar zou duren.
Vanavond vertrekt hij als voorzitter en hij is erg verheugd en tevreden dat Jan Sibelt bereid
is zich als kandidaat voor het voorzitterschap van de Historische Kring Dalfsen, beschikbaar
te willen stellen.
De samenwerking tussen de 10 historische verenigingen in het Reest en Vechtdal zijn
afgelopen jaar ontstaan. Er is gezamenlijk een brochure uitgegeven en je kunt de
verenigingen vinden via de website reestenvecht.mijnstadmijndorp.nl
Ook worden de goede contacten met het Historisch Centrum Overijssel en de gemeente
Dalfsen en andere organisaties genoemd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Mailadressen leden. Graag willen wij van alle leden (indien mogelijk) de mailadressen
ontvangen. Verzocht wordt dit alsnog te doen als men dit nog niet gedaan heeft.
• Hans Aalders vertelt over het DNA van Dalfsen. De gemeente Dalfsen heeft ons en onze
collega vereniging “Ni’jleusen van Vrogger” gevraagd het Dalfser Erfgoed in woord en beeld
vast te leggen op een manier die heden en verleden met elkaar verbindt en waarbij ook de
bevolking betrokken dient te worden.
Daarvoor is een flink budget gereserveerd. De aftrap was op de Open Monumentendag met
het brengen van een schatkist naar alle kernen in de gemeente.
Op de achtergrond wordt hard gewerkt door de werkgroepen in de diverse kernen. Het DNA
van Dalfsen is een ambitieus project waarvan we, soms met vallen en opstaan, veel leren
en ons veel kansen biedt.
•

Dhr. Nap vertelt over het initiatief om een Vechtzomp in Dalfsen te realiseren.
Historie:
In de 17de en 18de eeuw bestond er een levendige handel van goederen die vervoerd
werden via de Overijsselse Vecht met zompen, dit waren houten platbodems die goederen
tussen de 10 en 15 ton konden meenemen.
Vanuit Dalfsen waren in die tijd meer dan 70 schippers actief met zompen op deze rivier.

Heden:
Op dit moment varen er sinds enkele jaren weer zompen (replica’s) op de Overijsselse
Vecht bij Laar (Duitsland) en bij Gramsbergen (Nederland) . De functie van deze zompen
ligt op educatief en recreatief gebied. Ook themavaarten genieten een grote belangstelling.
Veel vrijwilligers zetten zich tijdens het zomerseizoen met hart en ziel in om elk jaar het
gebruik van de zompen tot een succes te maken.
Initiatief:
Ook in Dalfsen heeft een groepje enthousiaste mensen het idee opgevat te onderzoeken
wat een zomp voor Dalfsen kan betekenen. Net zoals elders de ervaring is, is ook hier het
realiseren van een zomp uitsluitend mogelijk met behulp van financiële injecties.
Doel:
De realisering van een Dalfserzomp en de historie van deze platbodem wordt daarmee
weer “zichtbaar” gemaakt. Binnen het DNA van Dalfsen zou dit prima kunnen passen.
.
• Samenwerkende Historische Verenigingen Vechtdal
Herman Nijeboer vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie iets over de
bijeenkomsten tussen historische verenigingen in de gemeenten Hardenberg, Ommen en
Dalfsen die op initiatief van de cultuurmakelaar sinds 2015 zijn georganiseerd. Dit heeft
geresulteerd tot de oprichting van de Historische Kring Reest- en Vechtdal (HKRV) op 23
mei 2017 in Hardenberg. Doel is het uitwisselen van gegevens en elkaars werkwijzen leren
kennen. Ook is een gezamenlijke flyer uitgegeven en is op Mijn Stad Mijn Dorp een website
geopend. Ondanks dat wij in tegenstelling tot de meeste andere verenigingen geen
museum exploiteren, ervaren wij deze samenwerking als positief.
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 30-01-2017
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris mevr. Bea van der Vegt.
4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris mevr. Bea van der
Vegt en de leden van de werkgroepen, die hun bijdrage hieraan geleverd hebben.
5. Jaarverslag van de penningmeester
a. jaarrekening; b. begroting 2017; c. mededelingen
De penningmeester, dhr. Bertus Wormgoor, laat een powerpoint presentatie m.b.t. de
voorlopige jaarrekening, de balans en de begroting zien.
De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk en uitleg van het financiële
jaarverslag.
6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit dhr. Wim Duteweerd en dhr. DickTeusink.
• Kascommissielid dhr. J. van Rijswijk is i.v.m omstandigheden vervangen door Wim
Duteweerd. Dhr. Dick Teusink en Wim Duteweerd hebben de kascontrole gedaan en
hebben deze in goede orde bevonden en decharge verleend aan de penningmeester.
• Met dank aan de kascommissie stemt de vergadering in met besluit aan de penningmeester
decharge te verlenen.
• Benoeming nieuw kascommissie. Dhr. J. van Rijswijk is aftredend en wordt hartelijk bedankt
voor zijn werk van de afgelopen jaren. Jack Dekker wordt benoemd als nieuw
kascommissielid.

7. Bestuursverkiezing:
Hans Aalders en Ab Goutbeek stellen zich herkiesbaar voor een periode van 4 jaar.
Er is nog een vacature voor de functie van bestuurslid. Beide heren worden onder applaus
van de ledenvergadering herkozen.
Aftredend is Hans de Boer (voorzitter), hij stelt zich niet herkiesbaar.

Als nieuwe voorzitter, wordt door het bestuur aan de ledenvergadering voorgesteld,
dhr. Jan Sibelt. De vergadering stemt volmondig in met de benoeming van Jan Sibelt. Jan
Sibelt wordt hierbij benoemd als nieuwe voorzitter.
Hans de Boer overhandigt de nieuwe voorzitter een historische voorzittershamer, en wenste
hem veel succes in zijn nieuwe functie.
Jan vertelt wat over zichzelf, over zijn overwegingen om kandidaat voorzitter te zijn en over
zijn plannen.
Hij is geboren in Lemelerveld (gem. Dalfsen), groeide daar op en ging naar de middelbare
school in Zwolle.
Na zijn studie macro-economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen verhuisde hij naar Den
Haag en trad in dienst bij het ministerie van Economische Zaken. Een paar jaar later werd
hij naar Zwolle overgeplaatst en zodoende kwam hij in Dalfsen terecht. Hij is getrouwd met
Ineke en zij hebben 2 zoons.
Bij het ministerie hield Jan zich in allerlei management functies bezig met vooral het
stimuleren van investeringen en innovatie door bedrijven en universiteiten. Alle
ontdekkingen in Nederland passeerden daar de revue.
Jan kent de HKD, is daarin al jaren actief, heeft een aantal vergaderingen van het bestuur
bijgewoond, heeft een passie voor geschiedenis en heeft sinds zijn pensioen meer tijd.
Als voorzitter gaat hij zich eerst inwerken in alle bestuursaangelegenheden, kennismaken
met alle actieve leden en het netwerk van Hans de Boer overnemen.
Speciale aandacht wil hij besteden aan het invullen van vacatures en aan de vraag hoe
jongeren meer te betrekken bij de HKD.
De hoge leeftijd van veel vrijwilligers maakt ons kwetsbaar, zo is wel gebleken.
Projecten als het DNA van Dalfsen zullen ook veel aandacht vragen.
Maar wij zijn een vereniging en dat betekent dat wij de dingen samen doen. "Dus vraag je
eerst af wat jij kunt doen voor de vereniging en niet wat de vereniging voor jou kan doen" zo
besloot Jan zijn betoog.
Dhr. Hans de Boer wordt toegesproken door de bestuursleden Bea van der Vegt en Hans
Aalders. Vol lof wordt er gesproken over het vele werk wat hij gedaan heeft voor HKD. Hij
was een netwerker en heeft de vele losse puzzelstukjes aan elkaar geplakt tot een
bloeiende vereniging. Symbolisch wordt hem daarom een legpuzzel aangeboden. Ook
Aukje de Boer wordt hartelijk bedankt voor het terzijde staan van haar man tijdens de
afgelopen 15 jaren, waarin Hans actief was voor de HKD. Haar wordt een bloemetje
overhandigd.
Carolien Prins overhandigt Hans de Boer namens de HKD een fotoboek met herinneringen
aan de HKD.
Ab Goutbeek overhandigt Carolien Prins een bloemetje voor het vele werk wat zij de
afgelopen jaren heeft verricht, door alles betreffende de archeologische opgravingen.
fotografisch vastgelegd te hebben, wat heeft geresulteerd in 5 prachtige fotoboek.
Jan Sibelt stelt voor Hans de Boer te benoemen tot erelid van de Historische Kring Dalfsen.
Dit voorstel wordt door de gehele vergadering aanvaard. Hans de Boer wordt hierbij
benoemd tot erelid en hem wordt een certificaat overhandigd.
Hans Aalders overhandigt Hans de Boer een cadeaubon namens de Historische Kring voor
zijn bewezen diensten.
Willy van Oenen leest hierna een prachtig gedicht voor, welke geheel gewijd is aan de inzet
van Hans de Boer voor HKD.
Hierna bedankt Hans de Boer iedereen voor de lovende woorden en hij geeft aan met
stomheid geslagen te zijn door de vele mooie blijken van waardering.

Pauze.
Henk van de Beeke laat nog enkele foto’s zien.
Burgemeester Han Noten vraagt het woord. Namens de gemeente Dalfsen spreekt hij Hans
de Boer toe met lovende woorden t.a.v. de vele functies binnen de gemeente Dalfsen, die
hij heeft vervuld. Aan het einde van deze vergadering wordt Hans de Boer verrast door Han
Noten met de Penning van Verdienste van de gemeente Dalfsen.
8. Rondvraag.
Op de tafels liggen materialen die de HKD dubbel heeft en deze mogen door de leden
meegenomen worden als er interesse voor is.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om samen een afscheidsborrel te
drinken met Hans de Boer in de kantine van de Trefkoele.

Hans de Boer

Jan Sibelt

