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Jaarverslag Stichting Ol Eel 2021

Het bestuur van de Stichting bestond in het jaar 2021 uit de volgende personen:

Afgevaardigde Hist. Ver./lid: Coen Hofstee

Algemeen:
Het.iaar 2021 was voor de Stichting Ol Eel niet in alle opzichten een goed jaar. De maatregelen tegen
de coronapandemie hadden het hele jaar grote invloed op het maatschappelijk functioneren van
personen, instellingen en organisaties. Veel activiteiten konden niet worden georganiseerd, terwijl
de normale gang van zaken ernstig verstoord werd. ln de herfst leek het erop dat enkele maatregelen
versoepeld konden worden doch dit bleek helaas van korte duur te zijn. Als gevolg daarvan is het
Stichtingsbestuur in 2021 fysiek één keer bij elkaar geweest, te weten op 7 oktober en moest de
geplande vergadering van 4 februari worden afgelast. Daarnaast "vergaderde" het bestuur op
verzoek van het bestuur van de Historische Vereniging één keer diBitaal.

Een tweede reden waarom 2021 geen goed jaar was betreft het feit dat Ol Eel dit jaar
geconfronteerd werd met het overlijden van drie mannen die van groot belang zijn Beweest voor de
Stichting en voor de Vereníging Ol Eel. ln de nacht van 15 op 16 juli overleed Siebrand Westerhuis,
penningmeester van de Vereniging, maar gelet op de samenwerking ook onmisbaar als financieel
adviseur voor de Stichting.
ln de maand december werd bericht ontvangen dat zowel Dolf Stob als Menno van Bergen waren
overleden . Ook zij hebben zich jarenlang met veel enthousiasme ingezet voor de Stichting en de
Vereniging. En kort na het afsluiten van 2021 kwam begin januari 2022 het bericht dat Jan ten Pas

ons helaas ook was ontvallen.
Zowel de Stichting als de Vereniging gedenken deze vier mannen, die ieder voor zich veel voor Ol Eel

hebben betekend en daarmee de historie van de voormalige gemeente Eelde in ere hebben
gehouden.

Vergaderinqen

Het stichtingsbestuur is in 2021 één keer bij elkaar geweest, t.w. op 7 oktober. Daarnaast werd één
digitale vergadering gehouden op verzoek van het bestuur van de Historische Vereniging. Het
verzoek had betrekking op het beschikbaar stellen van een bijdrage door de Stichting in verband met
het vernieuwen van de website van Ol Eel. Het verzoèk van de Vereniging werd unaniem door het
StichtinBsbestuur gehonoreerd. Van dat besluit is een verslag gemaakt op 7 december 2021.
Als gevolg van de coronamaatregelen werden in 2021 geen gezamenlijke vergaderingen gehouden
met het bestuur van de Historische Vereniging Ol Eel.



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 ruimteBebrek elders 'in
depot' ondergebracht.

Onderhoud
Dit jaar zijn enkele kleine repa ratiewerkzaamheden aan het Historisch Centrum uitgevoerd. Deze
werden ln eigen beheer uitgevoerd

Huisvesting

ln de maand april 2021 kwam van de gemeente Tynaarlo het bericht dat het pand B. Boermalaan 5 te
Paterswolde, waarin het Historisch Centrum van Ol Eel is gevestigd, beschikbaar moet komen voor de
opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool. Dit bericht kwam onverwachts en
leidde tot intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente, de Stichting Ol Eel, de
Historische Vereniging Ol Eel en de Stichting Cultureel Centrum Notenkraker. Het bericht leidde
uiteindelijk tot de ontruiming van het Historisch Centrum en het in opslag nemen van goederen die
eigendom zijn van de Stichting Ol Eel. ln afwachting van een herziening van de statuten en
huishoudelijke reglementen zijn delen daarvan verkocht of in opslag genomen. Daarnaast zijn de
archiefdossiers overgebracht naar De Notenkraker, waar het archief van Ol Eel op de
bovenverdieping is gevestigd. De verhuizing van de B. Boermalaan naar de Schoollaan 15 (pand De

Notenkraker), evenals het in opslag nemen van het merendèel van de collectie en goederen in
eigendom, gebeurde onder coördinatie van het Stichtingsbestuur. Daarnaast werd in het pand aan
de Schoollaan hard gewerkt door veel vrijwilligers om van het nieuwe onderkomen van Ol Eel een

mooi geheel te maken. De huisvesting van Ol Eel is dan geen taak meer voor onze Stichting, maar zal

een taak worden voor de Vereniging en de Stichting Cultureel Centrum De Notenkraker. Ter leniging
van de eerste noden heeft het Stichtingsbestuur op 20 augustus 2021 besloten een overeenkomst
aan te gaan met de Historische Vereniging, waarin door de Stichting een bedrag van € 5000.-als
lening is verstrekt. In 2022 zullen de inhuizing in De Notenkraker, de overheveling van taken en
sommige eigendommen van Stichting Ol Eel naar de Historische Vereniging worden afgerond.

Visieontwikkeline
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 zou in de loop van ?O2O en 2O2l nader worden besproken in zowel de
HV als de Stichting. Als gevolg van de corona maatregelen is het daar helaas niet van gekomen. Wel
zijn in de maand december met het zicht op de jaarafsluitingen alvast nieuwe afspraken gemaakt
tussen beide besturen over de komende taakverdeling. Zo zal de Stichting geen bijdrage (meer)

verlenen aan de huisvesting van Ol Eel en zal het merendeel van de collectie worden overgedragen
aan de Vereniging. ln de praktijk blijkt de visie binnen het Stichtingsbestuur werkbaar te zijn. Hopelijk
zal de afronding van de visie in de loop van 2022 zijn beslag kunnen krijgen.

Bestu ursm utaties.
ln de samenstelling van het bestuur hebben zich in 2021 geen wijzigingen voorgedaan.
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