JAARVERSLAG 2019 VERENIGING
Ook dit jaar waren de leden zeer actief binnen onze vereniging. In dit verslag een korte samenvatting.
Bestuur
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit Jan-Hendrik Hilbrants (voorzitter), Piet Arends
(vicevoorzitter), Siebrand Westerhuis (penningmeester), Jan Smid (lid), Diana Huls (lid) en Coen
Hofstee (secretaris). Jan Smit en Coen Hofstee zijn tijdens de ALV unaniem herkozen voor 5 jaar.
Leden
Na een aantal jaren van een lichte stijging is het aantal leden dit jaar licht gedaald (-13) tot een totaal
van 824 (incl. adverteerders).
Activiteiten
Dit jaar vonden, buiten de reguliere werkzaamheden van de werkgroepen en commissies, wederom
een groot aantal activiteiten plaats. Een selectie hieruit: Neijaorsvisite / Boeken en platenmarkt +
veiling schilderijen Bekkering / 50 jaar Zwembad Lemferdinge / Gratis poffertjes actie Avondzwemvier-4-daagse / Eelder Jaarmarkt / Rabobank Clubsupport / Nieuwjaars bijeenkomst vrijwilligers
werkgroepen en commissies / Thema avonden: IJspret & Nijsinghhuis & / De tweede wereldoorlog in
50 foto’s / Uitgebracht door werkgroep Genealogie het boek ‘Laatste rustplaats’ /Diverse
presentaties door de werkgroep luchtvaarthistorie / De restauratie van de vlaggenmast bij de RLS /
Lezing Friescheveen / Regiobijeenkomst Historische Verenigingen. Helaas ging de Eelder jaarmarkt
wegens de harde wind niet door.
Huisvesting (in samenwerking met stichting)
De huisvestingscommissie is in 2017 gevormd en bestaat uit Jan Hendrik Hilbrants, Carin Bodewes,
Piet Arends, Nico Harms en Peter Kruit. Al sinds april 2018 is Ol Eel in gesprek met de gemeente
Tynaarlo om samen met de muziek vereniging Nieuw Leven in de Notenkraker (Schoollaan 16) een
onderkomen te vinden. De bibliotheek en TRIAS gaan zich vestigen in Ons Dorpshuis. Een definitieve
toewijzing van de huisvesting door de gemeente zal waarschijnlijk pas na de zomer van 2020 plaats
gaan vinden. Toch gaan de voorbereidingen met veel energie verder, o.a. met het opstellen van een
financieel exploitatieplan, het oprichten van een bouwgroep etc.
Toekomstvisie Ol Eel:
De voorbereidingsgroep heeft eind 2019 aan beide besturen een advies opgeleverd waarin een
aantal zaken staan die op bestuursniveau verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. De
voorbereidingsgroep zal, na een toelichting van het advies, zichzelf beging 2020 ontbinden.

Werkgroepen
De meeste werkgroepen hebben over 2019 een verslag gemaakt over hun werkzaamheden. In deze
verslagen is te lezen wat de activiteiten van het afgelopen jaar zijn geweest en wat de plannen zijn
voor het komende jaar. Deze jaarverslagen liggen vanaf 24 maart 2020 ter inzage in ons Historisch
Centrum.
Communicatie met onze leden
Om onze leden te bereiken worden verschillende middelen ingezet. De belangrijkste zijn daarbij het
ledenblad Kontakt (4x per jaar), de website (www.Oleel.nl) en Facebook. Ook is het mogelijk om ons
Historisch Centrum te bezoeken of vragen te stellen via info@oleel.nl. Tevens organiseren we steeds
meer activiteiten dichtbij onze leden, een mooi voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van de
werkgroep Dialoog.
Plannen komend jaar
Het komende jaar bestaat Ol Eel 40 jaar, de cabaretgroep zal dit niet ongemerkt voorbij laten gaan
en ook zal Dorpsklanken hier veel aandacht aan gaan besteden. Tevens zal het thema ‘75 jaar
bevrijding’ de nodige interessante activiteiten gaan opleveren. In dit kader zal in mei ook een
Herinneringsteen voor Rolf Arne Berg onthuld worden. Het boek ‘Natuur en Landschappen rond
Eelde – Paterswolde’, het zogenaamde ‘groen boek’, zal ook het levenslicht zien.
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