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Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

Opgericht 1858 

Beschermvrouw H.K.H. Prinses Beatrix 

CONCEPT 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19-5-2017 

 

Aanwezig: Met inbegrip van voltallig bestuur 44 leden van de Vereeniging tot beoefening van 

Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

 

Locatie:  Stadsgehoorzaal, Kampen 

Tijdstip:  10.00 uur.  

 

 

 

Agendapunten: 

 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een zomervergadering, met een bijzonder 

programma waarbij vanmiddag het Hanze Symposium plaatsvindt. In het bijzonder een woord van 

welkom aan de drie ereleden. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 27-5-2016 

Het verslag is per abuis niet meegezonden met de vergaderstukken. Wel zijn de notulen geaccordeerd 

door de Raad van Advies. Het bestuur stelt voor de vergaderstukken na te zenden aan de aanwezige 

leden, met de mogelijkheid om daar per mail op te reageren. 

 

Inzake 2016 

4. Vaststelling van het Jaarverslag 2016 

Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Verslag van de kascommissie 2016 

De kascommissie bestond in 2016 uit de heren Van der Kleij en Bijleveld. De kascontrole is 

uitgevoerd op 12 mei 2017. De heer van der Kleij leest namens de kascommissie het verslag voor, 

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

gecomplimenteerd met het zorgvuldige beheer van de financiën. 

 

6. Vaststelling van de Jaarrekening 2016 

De Jaarrekening wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Decharge van het bestuur 

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

aangenomen. 

 

  



Pagina 2 van 3 

 

Inzake 2017 

8. Instelling van de kascommissie 2017 

De heer Van der Kleij is aftredend. Als zijn opvolger wordt benoemd: de heer Van Mierlo, welke de 

kascommissie vormt samen met de heer Bijleveld. 

9. Begroting 2017 

Met algemene stemmen wordt besloten de begroting ongewijzigd vast te stellen. 

 

Overige zaken 

10. Collectiecommissie 

De commissie bestaat uit Theo van Mierlo, Cees van der Kleij, Rob Behrens en Caspar van Heel en 

Henk Hengeveld vanuit het bestuur. De commissie is bijeengeweest om te spreken over wat er 

gebeurd met het Stedelijk Museum Zwolle. Daar vindt momenteel een reorganisatie plaats, waarmee 

nog niet geheel duidelijk is wat daarin de toekomst van de collectie is. Uitkomst is een vervolggesprek 

met de directeur van het museum geweest. Daarin is het belang van de collectie onder de aandacht 

gebracht. Evenzeer is gesproken over het feit dat het Stedelijk Museum de opvolger is van het 

Provinciaal Overijssels Museum en dat er afspraken gemaakt zijn over het behartigen van het 

Overijssels belang. 

 

Actuele ontwikkelingen 

11. Stedelijk Museum Zwolle 

Door de gemeente Zwolle is ongeveer een jaar geleden een kwartiermaker aangesteld om 

toekomstplannen voor het Stedelijk Museum te maken. Er is besluitvorming geweest in het college 

van B&W, maar er is nog geen duidelijke uitspraak over de uitvoering van de vastgestelde beleidslijn. 

Het bestuur blijft toezien op deugdelijk beheer van de collectie door het Stedelijk Museum. De in het 

verleden gemaakte afspraken vanuit de VORG en de provincie met de gemeente Zwolle zijn door het 

bestuur veelvuldig aangedragen in het besluitvormingsproces. Getracht is iedereen te laten beseffen 

dat de collectie van de VORG een zeer dominante factor vormt van de museumcollectie. 

 

Gevraagd wordt of het bestuur de gemaakte afspraken bij de overgang van Provinciaal naar Stedelijk 

Museum wil rondzenden. Het bestuur beschikt over de statenbesluiten en stukken uit de 

gemeenteraad en zal deze toezenden. 

 

Geopperd wordt de veranderingen bij het Stedelijk Museum gezien kunnen worden als kans om de 

collectie die bijvoorbeeld meer Twents of op Vollenhove georiënteerd zijn elders te huisvesten. Het 

bestuur zal met de leden van de Raad van Advies hier van gedachten over wisselen.  

 

Wanneer er een grote zorg is in het bestuur over het toekomstige beheer en behoud van de collectie 

zal hiervoor een extra ledenvergadering georganiseerd worden. 

 

12. Athenaeumbibliotheek Deventer 

Gevraagd wordt hoe het beheer van de boekencollectie nu organisatorisch is geregeld. Stadsarchief 

en Athenaeumbibliotheek in Deventer is organisatorisch sinds enige tijd gesplitst. Het Stadsarchief 

valt nu onder het Historisch Centrum Overijssel. De bibliotheekcollectie wordt nu beheerd door de 

Openbare Bibliotheek. Het bestuur heeft gesproken met de nieuwe contactpersonen van de 

Openbare Bibliotheek en heeft de opslag van alle boeken in het depot en uitgevoerde 

restauratiewerkzaamheden bekeken. Er is door het bestuur geen enkele zorg over de toegankelijkheid 

van de collectie of de kwaliteit van het beheer.  
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13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 10.45 de vergadering en wenst iedereen een prettige rondwandeling door 

Kampen toe. 


