Jaarverslag stichting Ol Eel 2017
Stichting Ol Eel is een beheerstichting. Zij waakt over het financiële vermogen en de
gebouwen waarin Ol Eel is gehuisvest. Ook is zij verantwoordelijk voor de bezittingen van Ol
Eel, zoals: voorwerpen, documenten (boeken, kaarten en dergelijke), foto's, dia's, video's en
archieven, inclusief de opslag daarvan.
Stichting Ol Eel stelt zich ten doel:
a. het voeren van het beheer over de ruimten, waarin de stichting en de vereniging hun
werkzaamheden uitvoeren, alsmede het beheer over de (historische) goederen van de
stichting.
b. het oprichten en in stand houden van een historisch informatiecentrum met betrekking
tot de voormalige gemeente Eelde.
c. te bevorderen dat de historie van Eelde wordt bewaard, achterhaald en verbreidt en de
Historische Vereniging Ol Eel daarbij te ondersteunen.
Het bestuur van de stichting bestaat het jaar 2017 uit de volgende personen:
Carin Bodewes (voorzitter), Jan Hendrik Hilbrants (vicevoorzitter) – vanaf september
vervangen door Coen Hofstee, Nico Harms (penningmeester/secretaris), Vera Lolkema
(notulist), Evert Grootjans (lid), Klaas Jan Westerhof (lid). In september is Otto Bakker
aangetreden als secretaris en is Peter Kruit aangeschoven als adviserend lid.
Het stichtingsbestuur is in 2017 vier keer bij elkaar geweest. Daarnaast waren er twee
gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van de Historische Vvereniging Ol Eel.
Het gehele jaar 2017 heeft in het teken gestaan van huisvesting en de visieontwikkeling voor
Ol Eel.
Collectie
De stichting heeft een begin gemaakt met inventarisatie van de verzamelde voorwerpen.
Kritisch wordt gekeken naar de huidige collectie. Deze collectie is aangevuld met o.a.
voorwerpen uit het Familiehotel te Paterswolde. Een deel van de collectie is door ruimte
gebrek elders ‘in depot’ ondergebracht.
Onderhoud
Het huidige Historisch Centrum is aan enig verval onderhevig en reparatiewerkzaamheden
zijn nodig. Een lekkend dak veroorzaakte al enig ongemak. Geïnventariseerd is wat het
achterstallig onderhoud is en waar nodig zijn offertes gevraagd voor het meest noodzakelijke
herstel.
Huisvesting
Er is opnieuw een huisvestingscommissie gevormd bestaande uit Jan Hendrik Hilbrant ds,
Carin Bodewes, Piet Arends en Nico Harms, later uitgebreid met Peter Kruit. De commissie
heeft een aantal panden in Eelde Paterswolde bezocht en beoordeeld op geschiktheid voor
eventuele alternatieve huisvesting van Ol Eel, mocht het huidige Historisch Centrum niet
meer beschikbaar zijn. Ook is samen met andere maatschappelijke organisaties, waaronder
de bibliotheek, is gekeken naar mogelijkheden om een locatie te delen.
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Om de problematiek ook op de politieke agenda te krijgen zijn uitnodigingen naar alle
politieke partijen uitgegaan om te komen kennismaken met Ol Eel en haar locatie en te
praten over de mogelijkheden in de toekomst. Diverse partijen hebben hier gehoor aan
gegeven. Ook heeft een gesprek met de wethouder Hofstra plaatsgevonden. De wethouder
en de diverse politieke partijen staan positief tegenover de plannen van de stichting Ol Eel
om samen met de bibliotheek de mogelijkhheden te onderzoeken voor een mogelijke
huisvesting in ‘school Centrum’/ De Veenvlinder aan de Schoollaan. Afhankelijk van de
mogelijkheden zal de politieke besluitvorming hierover na de komende
gemeenteraadsgemeenteraad verkiezingen plaats vinden.
Hier nog iets ov er het resultaat vermelden? Misschien een korte zin door Peter toe te
voegen?
Visieontwikkeling
In 2016 heeft een inventarisatie onder de werkgroepen van Ol Eel plaatsgevonden van de
wensen, behoeften en inzichten van alle werkgroepen en is een sterkte/zwakte analyse
opgesteld. Deze is besproken in de gezamenlijke vergadering van vereniging en stichting.
Naar aanleiding van deze sterkte/zwakte analyse is een concept visiedocument opgesteld.
Op basis hiervan zijn twee inspraak bijeenkomsten, ‘Mitproaten’, georganiseerd voor de
leden en andere belangstellenden. Deze mitproat-sessies zijn door bijna 50 mensen bezocht.
Genoemd zijn o.a.: Meer naar buiten, Kijken naar de behoefte, Aansluiten bij de actualiteit,
Moderne communicatiemiddelen gebruiken, Organisatie, projectmatige samenwerking,
communicatie intern. Met de input van deze levendige bijeenkomsten is een tweede versie
van het visiedocument opgesteld. Hiermee zal de stichting, samen met de vereniging,
werkgroepen, leden en andere belangstellenden in het komende jaar verder aan de slag
gaan.

Januari 2018, Vera Lolkema.
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