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Verslag van het Bestuur 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond begin 2015 uit de volgende leden: mr. G.J. Jansen (voorzitter), mr. F.A. Bakker 

(penningmeester), drs. W. Heersink, ir. A.P. Heidema, dr. C.M. Hogenstijn, W.H. baron van Ittersum, 

A.J. Mensema, jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel, drs. P.E. Scheffer, en  mevr. mr. F.A.J. van der Ven.  

De functie van secretaris werd vanaf 1 januari waargenomen door de heer R.R.M. Kemper Alferink.  

Op de algemene Ledenvergadering op 29 mei werd de heer Kemper Alferink door de aanwezige 

leden als lid van het bestuur benoemd. Binnen het bestuur bekleedt hij de functie van secretaris. De 

bestuursleden drs. W. Heersink, ir. A.P. Heidema, dr. C.M. Hogenstijn, W.H. baron van Ittersum, A.J. 

Mensema en jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel traden op de vergadering af onder dankzegging voor 

door hen aan de vereniging bewezen diensten. 

Het bestuur bestond einde jaar uit de volgende leden: mr. G.J. Jansen (voorzitter), R.R.M. Kemper 

Alferink BBA (secretaris), mr. F.A. Bakker (penningmeester), drs. P.E. Scheffer en mevr. mr. F.A.J. van 

der Ven.  

Op voordracht van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering in 2016 als leden van de Raad 

van Advies benoemd de heren drs. W. Heersink, dr. C.M. Hogenstijn, A.J. Mensema, en jhr. Drs. 

H.W.A. Repelaer van Driel.  

Het Comité van Aanbeveling bestond einde jaar uit de heren ir. A.P. Heidema, drs. mr. B. Koelewijn 

en W.H. baron van Ittersum. De heren drs. H.J. Meijer en dr. G.O. van Veldhuizen zijn begin 2016 

bereid gevonden toe te treden tot het Comité van Aanbeveling . 

Statutenwijziging 

Op de Algemene Ledenvergadering stemden de aanwezige leden in met de door het bestuur 

voorgestelde statutenwijziging. Deze beoogde verkleining van bestuur met gelijktijdige instelling van 

een Raad van Advies en van een Comité van Aanbeveling. Bij acclamatie werden de nieuwe statuten 

goedgekeurd. Op 29 oktober 2015 werden door de voorzitter en secretaris de nieuwe statuten bij 

VORG-lid mr. W.A. van der Ven, notaris te Hattem, notarieel vastgelegd. 

Jaarvergadering en excursies 

Op vrijdag 6 maart opende de Athenaeumbibliotheek in Deventer haar deuren voor de VORG. 

Voormalig directeur en medelid dr. J.C. Bedaux nam de circa vijfentwintig aanwezige leden mee in de 

geschiedenis van de Athenaeumbibliotheek.  De rondleiding, waarin  de voorwerpen die door de 

VORG aan de Athenaeumbibliotheek in bruikleen zijn gegeven centraal stonden, werd verzorgd door 

de heer Dinand Webbink, cultuurhistorisch medewerker.   

De voorjaarsexcursie (‘de Zomervergadering’) was dit jaar op vrijdag 29 mei op het Huis Singraven in 

Denekamp. De Algemene Ledenvergadering vond plaats in de Grote Hal van het huis. Onder de titel 

"Willem Laan en de ontbrekende laatste scène van zijn Geschiedenis van Singraven. Ofwel: leidde 

schrappen tot mythevorming?" hield medelid Guus Goorhuis vervolgens een interessante lezing over 
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de meer recente geschiedenis van het huis. Aansluitend was na de lunch gelegenheid voor een 

bezichtiging van het huis met de bijzondere kunstcollectie en werd de werking van de zaag-

watermolen gedemonstreerd. 

De najaarsexcursie (‘de Wintervergadering’) bracht de VORG naar Utrecht, waar we te gast waren bij 

de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. De aanleiding van het bezoek aan Utrecht was onder 

andere het aan de VORG toebehorende missaal uit 1415 van Johan van de Zande, landcommandeur 

van de Orde, dat onder nieuwe voorwaarden in bruikleen is gegeven aan de Duitsche Orde. De heer 

J.C van Hasselt hield voor de aanwezige leden een inleiding, waarna een rondleiding door het huis 

werd gegeven. Na de lunch bij het nabijgelegen Karel V restaurant werd het Centraal Museum 

bezocht, waar alle portretten van de Duitsche Orde én het missaal tentoongesteld waren. 

OHB, Nieuwsbrief, Website 

De Overijsselse Historische Bijdragen 2015 (130e stuk) is gewijd aan diverse Overijsselaars uit vroeger 

tijden: Cunegunde gravin van Dale-Diepenheim, het Deventer geslacht Haelwech, Anna Maria Moens 

en Eduard Jacobs. Het bestuur is de redactie zeer erkentelijk voor haar grote inzet om steeds weer 

een hoogwaardige publicatie te leveren. 

De nieuwsbrief verscheen in 2015 drie maal. Deze wordt naar ongeveer driekwart van alle leden 

digitaal verzonden, waarmee een flinke kostenreductie is gerealiseerd en veel werk bespaard wordt. 

Het bestuur hoopt dat ook de leden welke de nieuwsbrief nog per post ontvangen spoedig hun 

emailadres voor zover beschikbaar zullen aanleveren. 

De secretaris heeft medio 2015 de website grondig onderhanden genomen en geheel opnieuw 

opgezet. Zowel de collectie als de activiteiten van de vereniging zijn hiermee voor het brede publiek 

toegankelijk. Verschillende nieuwe leden hebben zich reeds via de website aangemeld. 

Ledental en abonnementen 

Het ledental is in het verslagjaar teruggelopen tot 376 (2014: 402; 2013: 444). Dit was deels het 

gevolg van het noodzakelijke opschonen van het lidmaatschapsbestand. Voor 2016 zijn uit dien 

hoofde geen verdere aanpassingen meer te verwachten. 

Het aantal uitstaande abonnementen bleef in het verslagjaar gelijk (42).  

Financieel 

Het verslagjaar heeft een (klein) batig saldo opgeleverd van € 1.308 De belangrijkste kostenpost voor 

de vereniging was wederom de productie van de OHB (€ 8.654). De kosten waren ten opzichte van 

vorig jaar (€ 10.245) wat lager voornamelijk  als gevolg van minder pagina’s (160 t.o.v. 224). 

Geconstateerd moet worden dat de productie van de OHB zoveel beslag legt op de financiële ruimte 

dat de financiële mogelijkheden voor andere activiteiten beperkt zijn. 

Per einde boekjaar beschikt de vereniging over vrije reserves ten bedrage van € 83.617 (2014: 

€82.309). De reserves zijn volledig liquide belegd. 
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BALANS PER 31 DECEMBER (Bedragen in Euro) 2015 

 
2014 

     ACTIVA 
   

     Vlottende activa 
   

     

 
Debiteuren 30 

 
145 

 
Vorderingen en overlopende activa 730 

 
581 

 
Liquide middelen 82.887 

 
91.311 

  
_______ 

 
_______ 

Totaal activa 83.647 
 

92.037 

     

     

     

     PASSIVA 
   

     Reserves 83.617 
 

82.309 

  
 

  Kortlopende schulden en overlopende passiva 30 
 

9.728 

  
_______ 

 
_______ 

Totaal passiva 83.647 
 

92.037 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Bedragen in Euro) 2015 
 

2014 

     BATEN 
        

Baten uit eigen fondsenwerving    

 
Contributies 11.009 

 
12.135 

 
Verkoop Abonnementen 1.125 

 
325 

 
Project subsidies  0 

 
0 

 Niet-Project gerelateerde subsidies 0  4.350 
  _______  _______ 

 
totaal baten uit eigen fondsenwerving 12.134 

 
16.810 

    

Baten uit beleggingen    

 
Netto rentebaten 267 

 
620 

    

Overige Baten     

 
Verkoop publicaties 1.046 

 
18 

 _______  _________ 

Totaal Baten 13.447 
 

17.448 
    

LASTEN    
    

Bestedingen aan de doelstelling    

 Overijsselse Historische Bijdragen 8.654  10.245 

 Nieuwsbrief 756  498 

 Dag Regionale Geschiedenis  0  0 

 Ledenvergaderingen 362  300 

 Excursies  565  717 

 Projecten 0  0 

 Onderhoud website 149  30 

 
Bijsterbosprijs 0 

 
0 

  _______  _______ 

 
totaal bestedingen aan de doelstelling 10.486 

 
11.790 

     
Kosten van beheer en administratie    

 
Administratie 711  784 

 
Diverse  942  1.014 

 
 _______  _______ 

 
totaal kosten van beheer en administratie 1.653  1.798 

 _______  _______ 

Totaal lasten 12.139  13.588 

    

Saldo baten en lasten 1.308  3.860 
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TOELICHTING 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Werkzaamheden door leden worden om niet verricht en worden niet op geld gewaardeerd.      

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.                                                       

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

 

 Waardering van materiele activa (Museale collecties en bibliotheek) 

De museale collecties en de bibliotheek zijn niet gewaardeerd. Deze zijn in bruikleen gegeven aan 

diverse musea en instellingen. Eventuele kosten van aanschaffingen worden als lasten  

verantwoord. 

Korte indicatie van de Collecties 

Op 1 augustus 1954 heeft de vereniging zekere museale voorwerpen en inventaris in bruikleen 

gegeven aan, wat nu is, Stichting Stedelijk Museum Zwolle. De bruikleen is vastgelegd in een 

overeenkomst gedateerd 17 december 1964 en is aangegaan voor een periode van vijf jaren, 

stilzwijgend te verlengen.  

In april van het verslagjaar zijn het missaal van Johan van de Zande, 17de landscommandeur van 

de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, in 1415 gemaakt door Johannes van Malborch, 

en een brevier, Winterdeel, gebruikt door de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 

tweede helft 15e eeuw, in bruikleen gegeven aan de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 

voor een periode van vijf jaren.   

Een collectie handschriften (beschreven door E.D.Eijken, Inventaris van de verzameling 

handschriften van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 15e-20e 

eeuw, Zwolle 1967 en 2000); archivalia (beschreven door A.J.Mensema, Inventaris op de 

archivalia, gecollectioneerd door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en 

Geschiedenis, met regestenlijst, 1385-1578, 14e-20e eeuw, Zwolle 1998); het archief van de 

vereniging (beschreven door T.M.Kleinjan, Inventaris van het archief van de Vereeniging tot 

Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1857-1996); het archief van de Vereeniging 

Thomas à Kempis, 1908-1938; en het archief van de Commissie tot Herdenking van E.J.Potgieter, 

1907-1908 te Zwolle, 1857-1996, Zwolle 1996, zijn bij Overeenkomst van Inbewaargeving van 14 

en 18 september 2000 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Overijssel, tegenwoordig HCO. 

Met de provincie Overijssel is in september/oktober 2005 een overeenkomst gesloten voor 

langdurige bruikleen van zekere archeologische vondsten ten behoeve van het “Provinciaal depot 

voor bodemvondsten Overijssel” te Deventer.  
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Een verzameling boeken vooral betrekking hebbend op de geschiedenis van Overijssel , 

beschreven in de Catalogus van de bibliotheek van de Vereeniging tot Beoefening van 

Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Deventer 1990, is voor perioden van vijf jaar met 

stilzwijgende verlenging in bruikleen gegeven aan de gemeente Deventer voor plaatsing in de 

Atheneum bibliotheek. Deze bruikleen is  laatstelijk vastgelegd in een bruikleenovereenkomst van 

30 augustus 2011. 

Ten slotte is de vereniging nog eigenaar van het Thomas a Kempis monument op de Agnietenberg 

(zie p. 36-37 ‘’Bundels gebundeld’’). 

 

Toelichting op de balans 

Debiteuren  

Betreft nog te ontvangen contributies, c.q. abonnementen. In 2015 is een bedrag van € 542 (2014: 

€ 585) afgeboekt als oninbaar. De resterende post debiteuren per eind verslagjaar bedroeg  € 30.  

Vorderingen en overlopende activa 

Dit betreft  een verplicht aangehouden deposito bij PostNL (€ 580) en overigens na afloop van het 

boekjaar ontvangen rentebaten.  

Liquide middelen  

Voor beleggingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De liquide middelen 

zijn vrij opneembaar. 

(Bedragen in Euro) 2015 
 

2014 

    ING Zakelijke rekening 11.170 
 

20.117 

ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 56.554  56.157 

ING Zakelijke Spaarrekening 15.163 
 

15.037 

 _______  _______ 
Stand einde boekjaar 82.887 

 
91.311 

 

Reserves 

(Bedragen in Euro) 2015 
 

2014 

    Stand aanvang boekjaar 82.309 
 

78.449 

bij: bestemming resultaat boekjaar 1.308 
 

3.860 

 _______  _______ 
Stand einde boekjaar 83.617 

 
82.309 

 

Aan de reserves zijn geen bijzondere bestemmingen of doelstellingen verbonden. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Contributies 

(Bedragen in Euro) 2015 
 

2014 

   
 

Contributies gewone leden 8.790 
 

10.050 
Contributie gezinsleden 75 

 
30 

Contributie ridderschap 2.400  2.400 

Extra ontvangsten van leden 286 
 

240 

Afboekingen -542 
 

-585 

 
_______ 

 
_______ 

Totaal ontvangen contributies 11.009 
 

12.135 
 

 

Leden (per 31/12) 

 
2015 

 
2014 

   
 

Gewone leden 269 
 

292 
Gezinsleden 5 

 
5 

Ere-leden 2  2 

Leden via de ridderschap 100  103 

 _______  _______ 
Totaal Aantal leden  376 

 
402 

 

 

Abonnementen  OHB (per 31/12) 

 
2015 

 
2014 

   
 

Aantal betaalde abonnementen  37 
 

37 

Aantal gratis abonnementen 5  5 

 _______  _______ 

Aantal uitstaande abonnementen 42  42 
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Leden + Abonnementen  OHB (per 31/12) 

 
2015 

 
2014 

   
 

Aantal leden 376  402 

Aantal uitstaande abonnementen  42 
 

42 

 _______  _______ 

Totaal Leden + Abonnementen OHB 418  444 

 

 

Nieuwe Leden + Abonnementen  OHB  

 
2015 

 
2014 

   
 

Nieuwe leden 6  9 

Nieuwe abonnementen OHB 0 
 

5 

 

Niet-Project gerelateerde subsidies 

In het verslagjaar zijn geen subsidies ontvangen.  

Netto rentebaten 

Het gemiddelde rentepercentage ontvangen op de spaarrekeningen bedroeg 0.7% (vorig jaar: 

0.9%). 

Excursies 

De kosten van de excursies voor de leden worden verantwoord onder aftrek van de bijdrage die 

door deelnemers wordt betaald. 
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Bestedingen aan de doelstelling 

Het totaal van bestedingen aan de doelstellingen in verhouding tot het totaal van de baten 

bedraagt dit jaar 78% (vorig jaar 68%). 

De kosten van eigen fondsenwerving zijn nihil, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat 

inspanningen van bestuur, leden en auteurs niet op geld worden gewaardeerd. 

De Vereeniging heeft geen werknemers in dienst. 

 

Resultaatbestemming. 

Het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de Reserves. 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, 31 maart 2016 

 Het Bestuur,  

 mr. G.J.Jansen, voorzitter 

R.R.M. Kemper Alferink BBA, secretaris 

mr. F.A.Bakker, penningmeester 

drs. P.E.Scheffer 

mr. F.A.J.van der Ven 
 

 
 

 


