
 

1 
 

 

 

 

 

VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 

OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS 

JAARVERSLAG 2014 

 

 

Inhoud: 

 

Verslag van het Bestuur 

Jaarrekening 2014 

 

 

 

  

  



 

2 
 

Verslag van het Bestuur 

Algemeen 

In het verslagjaar vonden de gebruikelijke excursies plaats en in het najaar verscheen een nieuw deel 

(nr. 129) in de serie Overijsselse Historische Bijdragen. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de 

revitalisatie van de vereniging, maar de vorderingen op dit gebied waren vooralsnog beperkt. De 

vernieuwing vraagt herbezinning hoe het doel van de vereniging, - het doen van onderzoek naar de 

geschiedenis en het recht van Overijssel en het bevorderen ervan; het uitgeven en bewerken van 

bronnen; het in standhouden van de collecties, - vertaald kan worden in activiteiten, die onze leden 

aanspreken. Ook in 2015 zal dit voor het bestuur een belangrijk onderwerp zijn. 

De eigendom van de collecties is een van de zaken die onze vereniging onderscheidt van andere, 

overigens vergelijkbare, instellingen. Voor de focus op het oude Overijsselse recht in de doelstelling 

van de vereniging geldt hetzelfde. In 2015 zal de belangstelling onder de leden om actief bezig te zijn 

met het oude Overijsselse recht gepeild worden. 

 Als gebruikelijk  zal in de komende tijd aandacht worden geschonken aan deze onderwerpen  in de 

vorm van excursies en zal een nieuw deel verschijnen in de serie Overijsselse Historische Bijdragen.  

Niet te ontkomen valt aan digitalisering van de activiteiten van de vereniging. Aan de ene kant is dit 

gewenst om de communicatie met de leden efficiënter te maken – het per post versturen van onder 

meer de nieuwsbrieven is een arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid; het bestuur dringt er 

bij de leden dan ook zeer op aan om voorzover dat nog niet gebeurd is, hun emailadressen aan het 

bestuur bekend te maken – aan de andere kant biedt de digitalisering ook vele mogelijkheden om 

historisch interessant materiaal, bijvoorbeeld over de collecties, aan de leden ter beschikking te 

stellen. De website van de vereniging zal hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Vorig jaar is de 

website vernieuwd. Met de ook geïnstalleerde nieuwe software zou onderhoud van de website en 

uitbreiden van de functionaliteit eenvoudiger moeten zijn. 

Tenslotte zal aan de komende algemene ledenvergadering worden voorgesteld de statuten van de 

vereniging aan te passen. Een van de wijzigingen betreft de bestuursstructuur. Het bestuur stelt aan 

de leden voor een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling in te stellen. Dit zal gepaard gaan 

met een inkrimping van het aantal bestuursleden.    

Ledental en abonnementen 

Het ledental is in het verslagjaar teruggelopen van 444 tot 402. Een belangrijk deel van de teruggang 

heeft te maken met een herclassificatie van 31 lidmaatschappen van instellingen als abonnementen 

op OHB. Het aantal uitstaande abonnementen steeg mede als gevolg van de nieuwe classificatie van 

7 tot 38.  

Bestuur 

Het bestuur bestond begin 2014 uit de volgende leden: mr. G.J. Jansen (voorzitter), dr. V.C. Sleebe 

(secretaris),  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.   
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De heer Sleebe trad af als bestuurder en secretaris van de vereniging per einde jaar. De vereniging is 

hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange betrokkenheid. Zijn werkzaamheden worden tijdelijk 

waargenomen door de heer R.R.M. Kemper Alferink, die in de komende ledenvergadering zal worden 

voorgedragen voor benoeming als bestuurder van de vereniging. 

Jaarvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (‘de Wintervergadering’) werd dit jaar voor het eerst in het voorjaar 

gehouden en wel op vrijdag 25 april op ‘het Laar’ te Ommen. Na de vergadering  hield Prof. mr. J.H.A. 

Lokin een ‘causerie’. In de middag bezochten we ‘Kasteel Eerde’. Aan deze dag namen zo’n vijftig 

leden deel. 

Excursies 

Op vrijdag 7 maart opende het Stedelijk Museum Zwolle zijn deuren voor de VORG. De rondleiding, 

waarbij de aandacht vooral uitging naar de voorwerpen die door de VORG aan het SMZ in bruikleen 

zijn gegeven, werd verzorgd door Linda Barendse, conservator en Anne Prümers, educator. We 

mochten ook een kijkje nemen in het depot.  Behalve een dertigtal VORG-leden was een aantal leden 

van ‘Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Zwolle’ aanwezig.   

De excursie (‘de Zomervergadering’) vond dit jaar voor het eerst in het najaar plaats en voerde op 

vrijdag 10 oktober naar ‘Kasteel Anholt’. De ruim veertig aanwezigen werden hartelijk welkom 

geheten door Carl Philipp Fürst zu Salm Salm. Gedurende  de dag zijn we door Mr. Duco van Krugten, 

museumdirecteur van kasteel Anholt, op boeiende wijze onderhouden en rondgeleid door het 

kasteel, de tuinen en het park.  

OHB, Nieuwsbrief, Website 

De Overijsselse Historische Bijdragen 2014 (129e stuk) is gewijd aan zeer verschillende aspecten van 

de geschiedenis van Overijssel, van de archeologie op landgoed Heerlijkheid de Eese tot de opvang 

van Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog.  Het bestuur is de redactie zeer erkentelijk 

voor haar grote inzet om steeds weer een hoogwaardige publicatie te leveren. 

Mede omdat de schriftelijke uitgave van Mijn Stad Mijn Dorp moest worden beëindigd en daarmee 

ook de mogelijkheid verviel daarin mededelingen vanuit de VORG te plaatsen, is  in  medio 2013 

besloten tot het publiceren van een digitale nieuwsbrief.  In 2014 zijn er drie verschenen. 

Voor de Website is  een nieuwe provider gevonden waardoor die een nieuwe lay-out kon krijgen. Het 

doorontwikkelen  en het beheer van de Website blijft een  aandachtspunt van het bestuur. 

Financieel 

Het jaar heeft een batig saldo opgeleverd van € 3.860 mede dankzij een driejaarlijkse subsidie van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds van € 4.350 uit het Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds. 

De belangrijkste kostenpost van de vereniging is de productie van de OHB. Om de uitgaven van de 

OHB aantrekkelijker te maken voor de lezer zal er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaan 

worden van kleurenreproducties. Dit zal leiden tot een verdere verhoging van de productiekosten. 

Een en ander betekent dat voor nieuwe activiteiten die extra kosten meebrengen, nog financiering 
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gevonden zal moeten worden. Per einde boekjaar beschikt de vereniging over vrije reserves ten 

bedrage van € 82.309. 
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BALANS PER 31 DECEMBER (Bedragen in Euro) 2014 

 
2013 

     ACTIVA 
   

     Vlottende activa 
   

     

 
Debiteuren 145 

 
420 

 
Vorderingen en overlopende activa 581 

 
3.562 

 
Liquide middelen 91.311 

 
74.467 

  
_______ 

 
_______ 

Totaal activa 92.037 
 

78.449 

     

     

     

     PASSIVA 
   

     Reserves 82.309 
 

78.449 

     Kortlopende schulden en overlopende passiva 9.728 
 

0 

  
_______ 

 
_______ 

Totaal passiva 92.037 
 

78.449 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Bedragen in Euro) 2014 
 

2013 

     BATEN 
        

Baten uit eigen fondsenwerving    

 
Contributies 12.135 

 
12.950 

 
Verkoop Abonnementen 325 

 
270 

 
Project subsidies  0 

 
2.500 

 Niet-Project gerelateerde subsidies 4.350   
  _______  _______ 

 
totaal baten uit eigen fondsenwerving 16.810 

 
15.720 

    

Baten uit beleggingen    

 
Netto rentebaten 620 

 
1.011 

    

Overige Baten     

 
Diverse 18 

 
10 

 _________  _________ 

Totaal Baten 17.448 
 

16.741 
    

LASTEN    
    

Bestedingen aan de doelstelling    

 Overijsselse Historische Bijdragen 10.245  13.477 

 Nieuwsbrief 498  0 

 Dag Regionale Geschiedenis  0  100 

 Ledenvergaderingen 300  300 

 Excursies  717  604 

 Projecten 0  0 

 Onderhoud website 30  698 

 
Bijsterbosprijs 0 

 
0 

  _______  _______ 

 
totaal bestedingen aan de doelstelling 11.790 

 
15.179 

     
Kosten van beheer en administratie    

 
Administratie 784  1.038 

 
Diverse  1.014  705 

 
 _______  _______ 

 
totaal kosten van beheer en administratie 1.798  1.743 

 _______  _______ 

Totaal lasten 13.588  16.922 

    

Saldo baten en lasten 3.860  -181 
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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.  

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.  

Een verzameling boeken vooral betrekking hebbend op de geschiedenis van Overijssel , 

beschreven in de Catalogus van de bibliotheek van de Vereeniging tot Beoefening van 
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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 2014 is een bedrag van € 585 

afgeboekt als zijnde oninbaar. 

Vorderingen en overlopende activa 

Dit betreft een verplicht aangehouden deposito bij PostNL. 

Liquide middelen  

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

zijn vrij opneembaar. 

(Bedragen in Euro) 2014 
 

2013 

    ING Zakelijke rekening 20.117 
 

4.191 

ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 56.157  55.546 

ING Zakelijke Spaarrekening 15.037 
 

14.728 

 _______  _______ 

Stand einde boekjaar 91.311 
 

74.465 
 

Reserves 

(Bedragen in Euro) 2014 
 

2013 

    Stand aanvang boekjaar 78.449 
 

78.630 

bij: bestemming resultaat boekjaar 3.860 
 

-181 

 _______  _______ 

Stand einde boekjaar 82.309 
 

78.449 
 

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) 2014 
 

2013 

    Contributies gewone leden 10.050 
 

10.380 
Contributie gezinsleden 30 

 
0 

Contributie ridderschap 2.400  2.400 

Extra ontvangsten van leden 240 
 

170 

Afboekingen -585 
 

0 

 
_______ 

 
_______ 

Totaal ontvangen contributies 12.135 
 

12.950 
 

Leden (per 31/12) 

 
2014 

 
2013 

    Gewone leden 292 
 

336 
Gezinsleden 5 

 
2 

Ere-leden 2  2 

Leden via de ridderschap 103  104 

 _______  _______ 

Totaal Aantal leden  402 
 

444 
 

Abonnementen  OHB (per 31/12) 

 
2014 

 
2013 

    Aantal uitstaande abonnementen  38 
 

7 

 

In het verslagjaar zijn een aantal relaties, die tot dan waren geregistreerd als ‘gewoon lid’,  

geregistreerd als abonnee van OHB. Het aantal leden liep mede hierdoor terug. Het totaal van 

leden en abonnees liep ook terug, maar in duidelijk mindere mate. 

Leden + Abonnementen  OHB (per 31/12) 

 
2014 

 
2013 

    Aantal leden 402  444 

Aantal uitstaande abonnementen  38 
 

7 

 _______  _______ 

Totaal Leden + Abonnementen OHB 440  451 
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Nieuwe Leden + Abonnementen  OHB  

 
2014 

 
2013 

    Nieuwe leden 9  18 

Nieuwe abonnementen OHB 5 
 

1 

 

Niet-Project gerelateerde subsidies 

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is in 2014 een subsidie ontvangen van € 4.350 in 

verband met de activiteiten van de Vereeniging. Deze subsidie betrof een periodieke uitkering uit 

het Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds.  

Netto rentebaten 

Het gemiddelde rentepercentage ontvangen op de spaarrekeningen bedroeg 0.9% (vorig jaar: 

1,5%). 

Excursies 

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

door deelnemers wordt betaald. 

 

Bestedingen aan de doelstelling 

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

bedraagt dit jaar 68% (vorig jaar 91%). 

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. 
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Zwolle, 24 april 2015 

 Het Bestuur,  

 mr. G.J.Jansen, voorzitter 

vacature, secretaris 

mr. F.A.Bakker, penningmeester 

drs. W.Heersink 

ir. A.P.Heidema 
dr. C.M.Hogenstijn, tweede secretaris 
W.H.baron van Ittersum 

A.J.Mensema 

jhr.drs. H.W.A.Repelaer van Driel 

drs. P.E.Scheffer 

mr. F.A.J.van der Ven 
 

 

 

 


