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

2016. 

 

Het eenenveertigste levensjaar van de Heerder Historische Vereniging is een 

betrekkelijk rustig jaar geweest in vergelijking met 2015, ons jubileumjaar, dat bol 

stond van de activiteiten. 

Toch ook dit jaar weer prachtige activiteiten, maar dan van een andere orde. 

 

Allereerst een terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2016. 

Niet alleen een druk bezochte vergadering, maar ook een gedenkwaardige avond. 

Na 15 jaar voorzitterschap en bestuurslid vanaf 1988 trad mevrouw F.H.M. Bosch-

Kruimel af .Zij werd door de voltallige vergadering benoemd als Erelid van de 

Heerder Historische Vereniging, en een oorkonde bekrachtigde dit besluit, vergezeld 

van cadeaus en bloemen. De vice-voorzitter de heer G.Kouwenhoven schetste daarna 

haar levensloop bij de HHV. 

Maar daar bleef het niet bij, want op 26 oktober 2016 tijdens de 

Vrijwilligersbijeenkomst in Villa Jacoba werd mevrouw Bosch-Kruimel, in het bijzijn 

van haar familie, door burgemeester W.R.J.M. Peijnenburg- Adriaenssen  verrast met 

een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau).                        

Per 31 maart 2016, tijdens de genoemde Ledenvergadering, is de nieuwe  

voorzitter , de heer D.de Witte, benoemd. 

 

En dan het volgende, hetgeen zeker dienend is voor de toekomst van de vereniging. 

In eerdere jaarverslagen is al eens aangegeven hoe kwetsbaar de overlegsituaties met 

de gemeente Heerde zijn. Telkenmale lijkt het na gesprekken met de 

verantwoordelijke personen binnen het gemeentehuis op een positieve uitwerking 

voor de toekomstige status van Villa Jacoba, maar na enkele maanden en enkele 

nota’s verder ontstaat er weer veel onrust over ons verblijf in de Villa. 

Het bestuur van de Heerder Historische Vereniging is het unaniem eens over de 

overname van de Villa voor een symbolisch bedrag en de gemeente er aan te houden 

dat zij verantwoordelijk is voor het groot onderhoud. 

Wij als vereniging groeien uit onze jas en hebben meer ruimte nodig binnen de villa 

dan op dit moment gehuurd wordt. 

Uiteraard moet het een verantwoorde overname zijn, zodat niet de toekomstige 

generatie bestuursleden en leden in de financiële problemen komen. 
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De Villa is voor ons een prima onderkomen en ook zeer geschikt om er op langere 

termijn een echt museum in te vestigen. De depotfunctie op zolder is verre van 

optimaal en daar zal als eerste wat aan moeten gebeuren. 

Het klimaat en de lichtinval zal in de museale ruimten duidelijk moeten worden 

aangepast. 

Hier is de inbreng van het Gelders Erfgoed in Arnhem van groot belang. 

De onderhoudskundige staat is redelijk , maar er zal geïnvesteerd moeten worden. 

Op dit moment wordt er ook frequent en intensief overlegd met de bestuurders van 

radio 794, de mede-gebruikers van de Villa. 

Ook zij zijn op dit moment in het ongewisse over de verblijfstatus binnen de villa. 

Gezegd dient te worden dat we lid zijn van een gezonde vereniging met enthousiaste 

vrijwilligers onder aanvoering van een positief ingesteld bestuur. 

Tijdens de vergadering heeft de voorzitter u al bijgepraat en de penningmeester zal 

vanuit zijn vakgebied het licht laten schijnen over een mooi financieel jaar. 

 

Het  algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar zes maal vergaderd en het dagelijks 

bestuur is naast de onderlinge overlegmomenten achtmaal in vergadering gegaan. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: de heer D. de Witte, voorzitter. De heer W.A. 

Tempelman, secretaris. De heer J.H.M. ten Have, penningmeester en mevrouw H. 

van Beek-Mulder, tweede secretaris. 

Het algemeen bestuur bestaat nu uit negen leden, inclusief de reeds genoemde 

dagelijkse bestuursleden. 

Voor een totaal overzicht van bestuursleden verwijs ik u graag naar de eerste pagina 

van ons tijdschrift Heerde Historisch. 

 

Het aantal leden op 1 januari 2016 was 960. Op 1 januari 2015 was dat aantal 954. 

Echter in november 2015 konden wij nog ons duizendste lid begroeten. 

Maar bij  het komen van een nieuw kalenderjaar leveren wij toch in. 

Uiteraard is er het natuurlijk verloop, maar een nieuwe lente, een nieuw geluid. 

Wij moeten met z’n allen ons inzetten om weer rond de duizend leden te komen. 

Een uitdaging. Het bestuur daagt u uit en doet een dringend beroep op u om nieuwe 

leden te werven. Er staat zoveel moois tegenover. Op naar de duizend!!! 

Aansluitend mag zeker genoemd worden de grote inzet van penningmeester Johan ten 

Have en ledenadministrateur Jan de Wal voor hun tomeloze inzet om de 

automatische-incasso in te voeren. Wat een klus!  

Op dit moment zijn er rond de zeshonderd leden, die toestemming hebben gegeven 

om de contributie automatisch te innen. 
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Wij hopen dat nog meer leden daartoe overgaan, omdat deze werkzaamheden  

veel tijd en inzet vragen van deze twee bestuurders. 

Echter zij verdienen onze waardering. 

Inmiddels heeft het bestuur besloten een stichting op te richten, namelijk ”Stichting 

Vrienden van de HHV”. Deze stichting beoogt de donaties te beheren. Voor deze 

stichting is de ANBI-status verleend wat giften aftrekbaar maakt voor de belasting. U 

bent echter vrij te doneren!! 

 

De Heerder Historische Vereniging is een begrip in Heerde en de wijde omgeving. 

Dat weten we door de vele vragen, die tot ons zijn gekomen. 

De website wordt goed bezocht, face-boek en twitter ondersteunen de public relations 

van de vereniging, en wat te denken van de vele vragen per mail over Heerde, haar 

inwoners, haar gebouwen, straten en pleinen en natuurlijk de genealogie. Dit jaar 

telden wij 84 vragen over al deze genoemde zaken. Vragen over ontstaan, ligging en 

de geschiedenis/historie van de gemeente Heerde. 

De motor van de pr. machine staat in de zaal achter de beamer. Zeer gewaardeerd 

Henk Osinga. 

In 2016 hebben wij 2530 bezoekers mogen ontvangen in de Villa bij de 

tentoonstellingen. Wat was er weer een verscheidenheid aan tentoonstellingen. 

Allereerst ”Historische  Doopkleding” van 14 januari 2016 tot 3 april 2016. Een goed 

bezochte tentoonstelling die door ds. J.M. Weststrate, predikant van de Kruiskerk 

werd geopend. 

Daarna de tentoonstelling “Bevrijding Heerde” van 15 april 2016 tot 21 mei 2016. 

Dit in samenwerking met het comitè  herdenking 5 mei. Veel scholieren bezochten 

deze gedenkwaardige tentoonstelling. 

Van 11 juni 2016 tot 8 oktober 2016 volgde de tentoonstelling Vrachtvervoer in 

Heerde. Een zeer informatieve tentoonstelling en druk bezocht. Het boek over 

vrachtvervoerder De Jong werd goed verkocht. Een prachtig  en compleet boek. 

De tentoonstelling werd geopend op 11 juni door wethouder J. Berkhof. 

En dan weer als afsluiting de gezellige in kerstsfeer gehouden tentoonstelling  

voornamelijk bezocht door dames: “Quilts in de Villa”. Van 4 november 2016 tot 

20december 2016 was het goed toeven in de Villa. 

Wat had hij, Herman de Graaf, zijn creatieve geest weer laten werken. 

Herman en zijn team bedankt!!. Het lijkt zo simpel als men rondloopt, maar het 

voortraject is vele malen inspannender en tijdrovender. 

Herman wil dan ook graag iemand naast zich hebben ,die hem bijstaat in de 

voorbereiding en uitvoering van de tentoonstellingen. Wie ,oh, wie???? 
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De vrijwilligers zijn weer druk in de weer geweest tijdens de Uitmarkt in juni. 

In samenwerking met de Dialectgroep. Op eigen terrein van de Villa was het gezellig 

toeven. 

Ook waren wij weer aanwezig op de Eiermarkt in Veessen met een kraam. 

Dit geschiedde in juli en ook hier was het weer ouderwets gezellig. 

Op 10 september was het Open Monumentendag. De HHV had de deuren van de 

Villa om tien uur geopend en er was een goede aanloop. 

Ook waren onze vrijwilligers aanwezig op kasteel Vosbergen om mevrouw 

Kamerlingh-Onnes te ondersteunen bij het ontvangen van de gasten en te suppoosten. 

Ook de projecten “De Raderen Draaien” en de “Verhalenroute” vallen bij de jeugd in 

goede aarde. De scholen doen hier allemaal aan mee en zo dragen wij de cultuur over. 

Op 26 oktober stond het Vrijwilligersuitje gepland. 

Ruim 70% van de vrijwilligers had ingeschreven voor een bezoek aan de musea in 

Hattem en het gezellig samenzijn bij Banka in Hattem. Daarna naar Villa Jacoba voor 

de feestelijke afsluiting met een stamppottenbuffet en de reeds genoemde uitreiking 

van de koninklijke onderscheiding aan mevrouw Bosch- Kruimel. Een prachtige dag. 

 

De bestuursleden zijn goed vertegenwoordigd geweest in het gemeentelijk overleg, 

bij het Erfgoed Gelderland en in de regio bij zusterverenigingen. 

En waar wij graag aanwezig zijn is bij de uitreiking van de cheques van de Rabobank 

Noord Veluwe in het kader van de Clubkasactie. 

Wij werden beloond met een cheque van 1265 euro. En dat danken wij aan u. U gaf 

ons uw stem en daar zijn wij erg blij mee. A propos:  U heeft weer kunnen stemmen 

tot 25 maart jl. Iedere uitgebrachte stem is tussen de zeven en tien euro waard. 

 

Helaas ook dit jaar hebben wij weer enkele leden door overlijden verloren. Het 

bestuur heeft de nabestaanden waar mogelijk gecondoleerd met het verlies van hun 

geliefden en wij gedenken hen allen met een groot gevoel van dankbaarheid en 

respect. 

 

Tot slot wil ik, zoals altijd, eindigen met een oneliner: Het verleden en het heden zijn 

de middelen, de toekomst is ons doel. (Blaise Pascal) 

 

W.A. Tempelman 

Secretaris Heerder Historische Vereniging. 


