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Jaarverslag Stichting Ol Eel 2019 
CONCEPT 

Het bestuur van de Stichting bestond in het jaar 2019 uit de volgende personen: 
Carin Bodewes (voorzitter tot 13 november 2019,  Coen Hofstee (vicevoorzitter), Otto Bakker 
(secretaris), Nico Harms (penningmeester), Klaas Jan Westerhof (lid), Peter Kruit (adviseur).  
Vera Lolkema (notulist) en Evert Grootjans (lid), beide laatsten tot 14 maart 2019. 
 Het stichtingsbestuur is in 2019 zes  keer bij elkaar geweest, t.w. op 7 februari, 27 maart,  
6 juni, 14 augustus, 17 oktober en 13 november.  Daarnaast waren er drie gezamenlijke 
vergaderingen met het bestuur van de Historische Vereniging Ol Eel (21 februari, 13 juni en 10 
oktober). 
 
Het gehele jaar 2019 heeft in het teken gestaan van huisvesting en de visieontwikkeling voor Ol Eel.  
Het Stichtingsbestuur is met drie bestuursleden (Carin, Nico en Peter) afgevaardigd in een 
gezamenlijk overleg met Muziekvereniging Nieuw Leven en de Stichting Openbare Bibliotheek 
Drenthe inzake de zoektocht naar gezamenlijke nieuwe huisvesting voor de toekomst. In de loop van 
het jaar werd duidelijk dat de gemeente Tynaarlo v.w.b. de nieuwe huisvesting van Ol Eel ging 
inzetten in een samenwerking met Nieuw Leven in het gebouw De Notenkraker. De bibliotheek zou 
dan samen met Trias gehuisvest kunnen worden in Ons Dorpshuis.  
 
Collectie 
Met de inventarisatie van de verzamelde voorwerpen werd enige vooruitgang geboekt. Kritisch 
wordt gekeken naar de huidige collectie. Een deel van de collectie is door ruimtegebrek elders ‘in 
depot’ ondergebracht.  De kerncollectie van de schilderijen van  Roel Bekkering zijn in opslag 
genomen en de overige zijn verkocht op de boeken- en platenmarkt. Met de erven Bekkering werd 
een contract gesloten over het beheer van de kerncollectie. Dit contract bevindt zich in het archief.   
 
Onderhoud 
Het huidige Historisch Centrum is aan verval onderhevig en reparatiewerkzaamheden zijn nodig. Een 
lekkend dak veroorzaakte al geruime tijd ongemak. Er is een inventarisatie gemaakt van het  
achterstallig onderhoud is en er is een offerte opgevraagd voor het meest noodzakelijke herstel. De 
lekkages aan het dak werden met eigen middelen zoveel mogelijk bestreden. 
 
Huisvesting 
De huisvestingscommissie, bestaande uit Jan Hendrik Hilbrants, Carin Bodewes, Piet Arends, Nico 
Harms en Peter Kruit heeft in 2019 enkele keren vergaderd met vertegenwoordigers van de 
gemeente Tynaarlo, Muziekvereniging Nieuw Leven en de Openbare Bibliotheek. In de loop van het 
jaar werd duidelijk dat het veelbesproken pand aan de Schoollaan (Centrumschool) voor het 
onderwijs bewaard moet blijven. De gemeente koerste vanaf dat moment op gezamenlijk gebruik 
van het pand De Notenkraker door Ol Eel en Nieuw Leven. De bibliotheek zou samen met Trias in Ons 
Dorpshuis kunnen worden gehuisvest. Vorenstaande had tot gevolg dat Ol Eel zich uitsluitend ging 
richten op gesprekken met Nieuw Leven.   
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Visieontwikkeling 
Het  in de loop van 2018 ontwikkelde visiedocument werd in de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Ol Eel in april 2018 vastgesteld. 
De uitwerking van deze visie is voorbereid door een commissie waarin Carin Bodewes, Coen Hofstee, 
Jan Hendrik Hilbrants, Vera Lolkema, Diana Huls en Otto Bakker zitting hebben. In de loop van 2019 
zijn de voorstellen van deze commissie aan beide besturen voorgelegd. Besluitvorming wordt 
verwacht in de loop van 2020. 
 
Bestuursmutaties. 
Evert Grootjans en Vera Lolkema hebben afscheid van het Stichtingsbestuur genomen op de 
algemene ledenvergadering van de Vereniging in april 2019. Hun functies worden voorlopig nog niet 
ingevuld in afwachting van de besluitvorming rond de toekomstvisie. 
Carin Bodewes is op 13 november 2019 afgetreden als voorzitter van het Stichtingsbestuur. Haar 
functie wordt voorlopig waargenomen door Peter Kruit. 
Op 31 december 2019 was het stichtingsbestuur als volgt samengesteld: 
Wnd. Voorzitter  Peter Kruit 
Secretaris   Otto Bakker 
Penningmeester  Nico Harms in samenwerking met Siebrand Westerhuis 
Lid    Klaas Jan Westerhof 
Afgevaardigde Hist. Ver./lid: Coen Hofstee 
 
 
 
Eelde, januari 2020, Otto Bakker 
 


