
 
JAARVERSLAG 2018 VERENIGING 

 
 
Ook dit jaar waren de leden wederom zeer actief binnen onze vereniging. In dit verslag leest u een 
korte samenvatting van alle activiteiten ;  

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). Van Janny Douwes (lid) is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 9 april 
afscheid genomen, Diana Huls is tijdens de ALV unaniem herkozen voor 5 jaar.  

Leden  

Het aantal leden is het afgelopen jaar licht gegroeid (+7) tot een totaal van 837 (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 / Poffertjes Avondzwemvier 4 daagse / 
Expositie Bekkering  / Eelder Jaarmarkt /  Rabobank Clubkas campagne / Expositie Bekkering / 
Gedenksteen Juf Mien / Open monumentendag  / Nieuwjaars bijeenkomst vrijwilligers werkgroepen 
/ Thema avond: Nieuwe Akkers / Thema avonden: Moord Juf Mien / Samen met het bestuur van de 
stichting Ol Eel is afgelopen zomer tijdens een fietstocht  o.a. een bezoek gebracht aan het stookhok 
van de familie Koolman.  

Visieontwikkeling (samen met stichting) 

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.  

  



 

Huisvesting (samenwerking met stichting) 

De huisvestingscommissie is in 2017 gevormd en bestaand uit Jan Hendrik Hilbrants, Carin Bodewes, 
Piet Arends en Nico Harms en Peter Kruit. De commissie heeft een aantal panden in Eelde 
Paterswolde bezocht en beoordeeld op geschiktheid voor eventuele alternatieve huisvesting van Ol  
Eel. Ook is samen met andere maatschappelijke organisaties, waaronder de bibliotheek, gekeken 
naar mogelijkheden om een locatie te delen.   

In april is samen met de bibliotheek en muziekvereniging Nieuw Leven een intentieverklaring 
ondertekend. Deze intentieverklaring heeft betrekking op het realiseren van een cultuurcentrum in 
het gebouw van de oude Centrumschool aan de schoollaan en de Notenkraker.  

Hoewel de gemeente en de politiek positief zijn over dit initiatief zijn er ook nog veel vragen te 
beantwoorden. Een besluit of aan het initiatief uitvoering gegeven kan worden zal waarschijnlijk pas 
na de zomer van 2019 plaatsvinden 

Toekomstvisie Ol Eel: van opschrieven naor doun! 

Om voor de toekomst een duidelijk doel te hebben waar de activiteiten van Ol Eel zich op gaan 
richten en daarbij ook kaders te stellen, is deze visie door de beide besturen van vereniging en 
stichting samen met de werkgroepen ontwikkeld en vastgesteld. Ook in de toekomst moet het hart 
voor de historie blijven kloppen en daar moeten we nú over nadenken. Onder begeleiding van een 
voorbereidingsgroep zijn diverse activiteiten opgepakt.  

De 3 speerpunten uit de visie zijn: 1. Werkgroepen 2. Huisvesting 3. Structuur bestuur 

In het najaar hebben de werkgroepen op basis van een vragenlijst invulling gegeven aan hun kijk op 
deze visie, deze punten worden begin 2019 met de werkgroepen nader uitgewerkt. De huisvesting is 
ook een belangrijk onderdeel (zie kopje ‘Huisvesting’). Hoewel de stichting als de verenging 
gescheiden entiteiten zijn kunnen we niet zonder elkaar. Qua structuur zal daarom, op basis van een 
advies van de  voorbereidingsgroep, gekeken worden naar optimale bestuursstructuur voor beide 
entiteiten.  

De activiteiten van Ol Eel richten zich op het bewaren/ ordenen van historisch materiaal (in alle 
opzichten) dat zich richt op het grond gebied van de voormalige gemeente Eelde en het ontsluiten en 
doorgeven van deze historische informatie. Foto’s, film, archieven, het gaat erom het verhaal te 
vertellen en te kunnen illustreren. Daarvoor hoeft niet altijd het voorwerp ook bewaard te worden 
door Ol Eel (via foto-documentatie). De verzamelcriteria op basis waarvan we onze bezittingen wel of 
niet zelf bewaren, zijn dan ook aangescherpt. 

Met onze activiteiten willen we een breed publiek aanspreken. We richten ons vooral op de inwoners 
in dit gebied van jong tot oud om hen achtergronden te geven van het gebied waar ze wonen. Dat 
willen we doen op verschillende aansprekende manieren en daarbij ook actief inwoners betrekken. 
Actuele ontwikkelingen zijn een aanknopingspunt voor de activiteiten. Niet voor niets staat er in ons 
logo “Hart voor historie”!  

  



Werkgroepen  

De werkgroepen hebben over 2018 schriftelijk gerapporteerd over hun werkzaamheden aan het 
bestuur middels een jaarverslag. 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 29 
maart 2017 ter inzage in ons Historisch Centrum maar zijn nu ook al te lezen op onze website. Het 
financieel jaarverslag zal alleen in te zien zijn in het 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 . Het zogenaamde 
wandelgangen informatie systeem (WIS) doet ook zo zijn werk. Toch blijkt in de praktijk dat niet alle 
leden optimaal geïnformeerd worden. Binnen de vereniging zal hier in 2019 extra aandacht besteed 
gaan worden 

Plannen komend jaar  

Het komende jaar bestaat Ol Eel 39 jaar.  Het bestuur zal in 2019 verder invulling geven aan de visie 
met betrekking tot de toekomst van HV Ol Eel. De drie belangrijkste onderdelen uit die visie zijn: 1. 
structuur bestuur 2. huisvesting 3. Werkgroepen en commissies. Naast tal van reguliere activiteiten 
staan tevens onderwerpen op de agenda als: Voorbereiding 75 jaar bevrijding (2020) / Ol Eel 40 jaar 
jong (2020), regiobijeenkomst historische verenigingen, enz.  enz. 
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