
Pagina 1 van 3 

 

Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

Opgericht 1858 

Beschermvrouw H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27-5-2016 

 

Aanwezig: Bestuur en 38 leden van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 

Geschiedenis 

 

Locatie:  Landgoed de Oldenhof, Vollenhove 

Tijdstip:  10.30 uur.  

 

 

 

Agendapunten: 

 

 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Goed weer is altijd gegarandeerd. Alleen de 

reis naar de Oldenhof toe was al een groot genoegen. Er zijn vandaag ruim 38 leden aanwezig. De 

heer Sloet wordt hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van het huis de Oldenhof. De 

vergadering is daarmee geopend. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 29-5-2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Inzake 2015 

4. Vaststelling van het Jaarverslag 2015 

Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besloten wordt om het Jaarverslag toe te sturen aan 

het inmiddels complete Comité van Aanbeveling om de betrokkenheid van de leden te 

accommoderen. 

In 2015 zijn er geen grote financiële veranderingen geweest ten opzichte van 2015. Trend is een 

afname van het ledental en vergrijzing. De Vereeniging ziet dit als risico, juist vanwege de diverse 

issues die er spelen rondom het Stedelijk Museum Zwolle en de betrokkenheid van de vereniging 

daarbij. Daarnaast gaan bijna alle middelen jaarlijks op aan de publicatie van de bundel. 

 

5. Verslag van de kascommissie 2015  

De kascommissie bestond in 2015 uit de heren van der Kleij en von Bönninghausen. De kascontrole 

is uitgevoerd op 17 mei 2016. De heer van der Kleij leest namens de kascommissie het verslag voor, 

licht het verslag toe en stelt voor om het bestuur te dechargeren. 

 

6. Vaststelling van de Jaarrekening 2015  

De Jaarrekening is ongewijzigd vastgesteld. 

 



Pagina 2 van 3 

 

7. Decharge van het bestuur 

Het voorstel van de kascommissie om het bestuur te dechargeren wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

Inzake 2016 

8. Instelling van de kascommissie 2016 

De heer Von Bönninghausen is aftredend. Als zijn opvolger wordt benoemd: de heer Bijleveld, welke 

de kascommissie vormt samen met de heer Van der Kleij. 

9. Begroting 2016 

De kostenkant van de vereniging is, behoudens de bundel, weinig beïnvloedbaar. Het vergroten van 

het ledenaantal is eenvoudiger mogelijk. Leden worden opgeroepen om extra leden aan te brengen 

binnen de vereniging. Met algemene stemmen wordt besloten de begroting ongewijzigd vast te 

stellen. 

 

Huishoudelijk Reglement, bestuur en Raad van Advies 

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement  

Het huidige Huishoudelijk Reglement dateert uit 1973. In vervolg op de statutenwijziging uit 2015 is 

deze herzien. Het Huishoudelijk Reglement wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

11. Samenstelling bestuur 

Mevrouw van der Ven is tussentijds aftredend. Zij heeft zich geruime tijd, sinds 1994, ingezet voor 

het bestuur van de vereniging. Wegens werkzaamheden buiten de provincie en privé-omstandigheden 

hebben haar doen besluiten haar bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur respecteert haar keuze 

en betreurt dit zeer. Het bestuur stelt de Algemene Ledenvereniging voor om mevrouw van der Ven 

te benoemen als erelid van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee onder 

applaus  akkoord. De voorzitter richt zicht vervolgens tot mevrouw van der Ven en overhandigt haar 

de erepenning van de Vereeniging. 

 

Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid de heer Hengeveld. De Algemene Ledenvergadering gaat 

hiermee bij acclamatie akkoord. 

 

12. Samenstelling Raad van Advies 

De heren Mensema en Heersink hebben aangegeven terug te treden als lid van de Raad van Advies. 

De heer Mensema, lid van de vereniging sinds 1973, was tussen 1991-1999 secretaris van de redactie 

van de Overijsselse Historische Bijdragen. In de periode 1998-2005 was hij penningmeester van de 

vereniging, in de periode tot 2015 lid van het algemeen bestuur. Gedurende de afgelopen veertig jaar 

publiceerde de heer Mensema veelvuldig over de provinciale geschiedenis. Het bestuur stelt de 

Algemene Ledenvergadering voor om de heer Mensema te benoemen als erelid van de vereniging. 

De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee onder applaus akkoord.  

Het bestuur stelt voor om als nieuw lid van de Raad van Advies te benoemen de heer Wolter van 

Coeverden. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord. 

 

Instelling Commissies 

13. Zoals verwoord in de nieuwsbrief beoogt het bestuur een activiteitencommissie en een 

collectiecommissie in te stellen. De Vereeniging probeert meer leden te betrekken bij de vereniging; 

enerzijds door de ingestelde Raad van Advies maar ook daarnaast ook door het instellen van een 

tweetal commissies. Voor de commissie collecties hebben zich inmiddels enkele belangstellenden 

gemeld. Voor de commissie ledenactiviteiten wordt nog invulling gezocht. 
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14. Rondvraag 

Mevrouw Bartels stelt de vraag of er een overzicht is van de collecties van de VORG. De collecties 

van het HCO en de Atheneaumbibliotheek zijn volledig en digitaal ontsloten. Voor het Stedelijk 

Museum Zwolle is dat nog niet zo.  

De heer Boekema is aanwezig namens de stichting Menno van Coehoorn. De commissie welstand & 

monumenten is ondergebracht bij het Oversticht; deze bestaat uit vijf leden; drie architecten en twee 

bouwhistorici. De heer Boekema constateert bij openbare zittingen geconstateerd te hebben dat de 

architecten in de commissie de overhand hebben. Oproep is om de historische aspecten/kwaliteiten 

binnen de commissie te maken. De voorzitter reageert hier op dat de VORG geen directe 

zeggenschap heeft over de werkzaamheden van het Oversticht, ondanks dat deze voortgevloeid is uit 

de VORG.  

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een prettige excursie toe. 


