 Jaarverslag van het bestuur van de Heerder Historische Vereniging over het 
  jaar 2018.

Ook 2018 was weer een druk en enerverend jaar voor de Heerder Historische vereniging.

Bestuur.
In 2018 waren er 3 bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Zij hebben zich alle drie herkiesbaar gesteld, te weten mevrouw Mineke van Beek-Mulder en de heren Johan ten Have en Gerrit Kouwenhoven.
Het bestuur is hier blij mee. Op de eerste bladzijde van ons tijdschrift Heerde Historisch kunt u de samenstelling van het volledige bestuur lezen.
Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar 7 maal vergaderd.
Het eerste dat we gedaan hebben is onze naam veranderen naar: Heerder Historisch Museum.
De reden hiervoor is dat, toeristen googelen op het woord museum en niet op vereniging. Uiteraard blijven we ook gewoon een Historische Vereniging want zonder leden kunnen wij niets beginnen.

Ook dit jaar zijn er weer de nodige besprekingen gevoerd door onze voorzitter met de gemeente. Soms werd hij vergezeld door dhr. Jan Harm Bosch en de andere keer door dhr. Will Tempelman, maar vaak ook alleen.  Een nieuw college een nieuw geluid zou je denken? Helaas,  de onzekerheid is zeker niet kleiner geworden. De gemeente zit financieel in zwaar weer en focust zich vooral op  kortstondige oplossingen maar dat is helaas niet erg structureel en zal op de lange termijn ook geen oplossing blijken te zijn.
Wel hebben we in januari eindelijk een trapleuning langs de buitentrap gekregen. Deze stond al heel lang op het verlanglijstje.

Intussen doen wij in Villa Jacoba gewoon de dingen die ook af en toe gedaan moeten worden. Onder leiding van mw. Lia Römer hebben we met een aantal vrijwilligers  (zowel dames als heren) grote schoonmaak gehouden. Het was iets meer werk dan we dachten. We  hebben nog een dag extra moeten inplannen om alles af te maken.. Alle bureaus etc. zijn weer eens in de was gezet. Alle boeken uit de kast afgestoft en weer teruggezet. Er is niets op z'n plaats blijven staan, maar na afloop was het resultaat heel zichtbaar.
Alle vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt nogmaals onze dank!  De inwendige mens werd heel goed verzorgd door mw. Dien Kamphuis die rond 12.00 u met een enorme mand met heerlijke broodjes ons kwam verwennen.

Verder hebben de heren Tempelman en van der Wal het reorganiseren van het totale archief afgemaakt en  naar boven gebracht.
Hierdoor kon  een archiefkast uit de gang ook naar boven.

De Sprengen en Bekenkamer. 
Op 18 april is er een overleg geweest met het voltallige bestuur van de Sprengen en Bekenstichting. Zij willen de Sprengenkamer grondig renoveren en actualiseren.
Er blijken bij de provincie en andere instanties genoeg financiële middelen beschikbaar te zijn om dit project grondig aan te pakken. Men is ervan op de hoogte dat de HHV geen geld heeft. Inmiddels is er ook een inventarisatie gedaan en hopen wij dat e.e.a. in 2019 zal worden afgerond.

Tentoonstellingen.
De eerste tentoonstelling werd op 18 januari 2018 geopend.
Dat betrof: Berghuizer Papierfabriek 10 jaar gesloten.

Op 12 april werd de tentoonstelling bezocht door alle eerste klassen  van de Noordgouw.
Henk Osinga heeft hen een verhaal verteld over de de oorlog met betrekking tot de BPF.

Vervolgens werd op 3 mei de tentoonstelling “Portretten in de Villa” door Jan van Leeuwen geopend. Dit waren voornamelijk portretten van Heerdenaren door diverse kunstenaars geschilderd.

Op 30 augustus werd de tentoonstelling “Hoogstamfruitbomen” geopend. Dhr. Adrie Hottinga uit Veessen heeft met nog een aantal vrijwilligers zich enorm ingezet om te zorgen voor een zeer geslaagde tentoonstelling. De tentoonstelling werd geopend door Erica Hottinga, namens “Wij zijn Heerde” en haar vader Adrie Hottinga, kenner van de hoogstamboomgaarden.

Op 1 december werd de tentoonstelling “ 120 jaar fanfarekorps Wilhelmina”geopend door de voorzitter van het corps, dhr. Henry Gelderman. Dit was de laatste tentoonstelling van 2018.
Deze tentoonstelling werd tevens in de kerstsfeer opgesteld zoals u dat gewend bent van onze tentoonstellingsman, dhr. Herman de Graaf.
Al met al hebben we 1976 bezoekers mogen ontvangen.

Nog even terugkomend op  dhr. De Graaf, ik kan u zeggen dat hij medio vorig heeft aangegeven niet meer de kar voor de tentoonstellingen te willen trekken. Wel zal hij voor hand en spandiensten, c.q. advies beschikbaar blijven.
Dit was even schrikken maar we hebben een opvolgster in de persoon van mw. Iet Erdmann gevonden die vanaf nu de verantwoordelijkheid voor de tentoonstellingen zal dragen. 
Herman, hartelijk dank voor je jarenlange inzet en Iet, van harte welkom in deze club.
De opening van je eerste tentoonstelling is al geweest  en wordt door de bezoekers heel enthousiast ontvangen. We twijfelen er dan ook niet aan dat je een goede opvolgster voor Herman zult zijn.

De Rabo clubkasactie.
De HHV had 173 stemmen (weer meer dan vorig jaar) en heeft €1297,50 ontvangen.
Dat is iets minder dan vorig jaar maar dat komt omdat de Rabo het uit te keren bedrag per stem wat heeft verlaagd.

Aankoop schilderij.
In oktober vorig jaar ontvingen wij een mail van een particulier die een schilderij van Kleintjes te koop aanbood. N.a.v. de foto waren wij zeer geïnteresseerd. Het leek een klein schilderijtje, maar in werkelijkheid is het een prachtig groot schilderij en hangt nu permanent in de Stenenkamer.
We kregen de tip om een aanvraag te doen bij de Adriana Hoogenboomstichting in Wapenveld. De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van culturele projecten op de Noord Veluwe en Zwolle.
Zij hebben ons verzoek gehonoreerd en het gehele bedrag voor hun rekening genomen.
Wij zijn de Adriana Hoogenboom stichting dan ook zeer erkentelijk.
Op de foto leek het een klein schilderijtje maar in werkelijkheid is het een prachtig groot schilderij en hangt het nu permanent in de Stenenkamer. 

In juni hebben wij met een stand op de Culturele Uitmarkt gestaan en ook de eiermarkt is door de HHV bemenst.
De Culturele Uitmarkt heeft 3 nieuwe leden opgeleverd.

Op 9 en 17 oktober heeft de werkgroep Wapenveld weer een filmavond georganiseerd.
Ook werden er regelmatig oude foto's geëxposeerd in het Wapenvelder Raadhuis en heeft men de website bijgehouden. Het bestuur bedankt bij deze de vrijwilligers uit Wapenveld die zich hier mee bezig houden.

Bezoek.
Wij hebben bezoek gehad van een lid van het Gelders Erfgoed. 
De HHV kreeg een compliment over zowel collectie als beheer.
Zowel burgemeester de Graaf als mw. Cegerek, onze nieuwe wethouder hebben ons vereerd met een bezoek. Zij wrens niet alleen verbaasd over de grootte van onze collectie maar ook onder de indruk hoe e.e.a. georganiseerd, c.q. gedocumenteerd is. 
In hoeverre dit ook positief zal uitvallen wat betreft onze huisvesting, daar is nog niets over bekend.

Ledenaantal.
We begonnen het jaar met 955 leden.

Het afgelopen jaar hadden we 31 afmeldingen  
Maar verheugend is het te melden dat we ook 30 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Ons streven is 1000 leden en daar kunt u ons mee helpen door aan buren en kennissen te vertellen hoe leuk het is om lid te zijn van de Heerder Historische Vereniging.
Alleen al het ontvangen van Heerde Historisch is iets om je op te verheugen.
Het lijkt wel of deze elk jaar mooier wordt. Bij deze wil ik toch de redactie maar eens extra benoemen want ik verzeker u dat het een hele klus is om iedere keer weer iets bijzonders over  Heerde en haar inwoners te schrijven. Hier gaat heel veel research werk aan vooraf want de verhalen moeten wel kloppen.

Jaarlijkse vrijwilligersuitje.
24 oktober gingen we met 25 vrijwilligers naar het Tapijtmuseum in Genemuiden. Na ontvangst met koffie en uitleg over het museum kregen we een rondleiding. Er zijn nog maar een drietal vrijwilligers die de oude machinale weeftoestellen kunnen bedienen. Het was indrukwekkend en ook jammer om te zien hoe ook dit ambachtelijke werk langzaam maar zeker verdwijnt. Bij terugkomst in de Villa stond de erwtensoep van slagerij Nooteboom al op ons te wachten. Al met al was het een leerzame en zeer geslaagde afsluiting voor al onze vrijwilligers.

De website en mail worden druk bezocht. Met dank aan dhr. Henk Osinga die zowel de website als de FB pagina bijhoudt.
We hebben dit jaar 33 gerichte  vragen via de mail ontvangen waar we de meeste van hebben kunnen beantwoorden. De kennis van dhr. Arend Kamphuis is en blijft hierbij van onschatbare waarde.

2018 was een druk en leuk jaar, ondanks de onzekerheden met de gemeente maar wij gaan ervan uit dat in 2019 zaken zich ten goede zullen keren.

C. Leeuwis- de Vries.




