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Inleiding
In de jaarvergadering op 3 september 2013 is de werkgroep ingesteld om antwoord te geven op de
vragen: wat willen de leden van de vereniging en op welke wijze gaat de vereniging daar invulling
aan geven? Aanleiding hiervoor is de sterke toename van het aantal leden en het onderzoeksrapport
‘Sallander in hart en nieren’.
De werkgroep bestaat uit Maaike Freriks, Wim Hoogeland, Gert van Leeuwen en Willemien Segbers
en voert haar taak uit onder de naam ‘Werkgroep Historisch perspectief’.
Taakopdracht
De werkgroep heeft als taakopdracht:
Onderzoek op welke punten de Historische Vereniging Raalte en Omstreken zich
organisatorisch en in de taken, producten en diensten zodanig kan verbeteren/versterken
dat de vereniging ook op termijn nog op aantrekkelijk wijze aan de eigen doelstelling en
aan de behoeften van de leden voldoet.
Hanteer daarbij als vertrekpunt mede het onderzoeksrapport ‘Sallander in hart en nieren’
(Nanne van der Linden/april 2013) en heb extra aandacht voor de relatief grote instroom
van nieuwe leden sedert medio 2013.
Werk de verbeterpunten uit in een adviesrapport dat uiterlijk eind januari 2014 wordt
aangeboden aan het verenigingsbestuur.
De taakopdracht is op 1 oktober 2013 voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. In de
vergadering van medio oktober 2013 heeft het bestuur besloten dat de werkgroep vrij mandaat heeft
voor haar aanpak. Ook werd besloten dat er geen vertegenwoordiger van het bestuur in de
werkgroep participeert en dat de voorzitter voor de werkgroep zal optreden als aanspreekpunt.
De werkgroep heeft aan het bestuur terug gemeld dat zij haar taak kan uitvoeren conform het
bestuursbesluit en de taakopdracht.
Eindrapport
De werkgroep heeft haar onderzoek uitgevoerd en de bevindingen en adviezen opgenomen in het
bijgevoegde eindrapport. De rapportage is onderverdeeld in drie hoofdgroepen, te weten:
. de enquête;
. het onderzoeksrapport ‘Sallander in hart en nieren’;
. de aanvullende analyse van de werkgroep zelf.
Het eindrapport heeft 12 bijlagen.
Uitwerking van de adviezen
De adviezen moeten in de meeste gevallen nog verder worden uitgewerkt, alvorens te kunnen
implementeren. Bij een aantal onderwerpen is het wellicht raadzaam daarbij extra specialistische
(vak-)kennis en/of ervaring in te schakelen.
De werkgroep is van mening dat niet alle adviezen dezelfde prioriteit hebben. De adviezen kunnen
gefaseerd in uitvoering worden gebracht. De werkgroep adviseert het bestuur de uitvoering van alle
adviezen op te nemen in één plan van aanpak, waaraan een einddatum van realisatie is verbonden
van uiterlijk eind 2015.
Het uitwerken van de adviezen en de daaruit voortkomende werkzaamheden biedt het bestuur de
mogelijkheid de leden actief te betrekken bij de uitvoering daarvan. De werkgroep adviseert het
bestuur dit actief te initiëren.
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Communicatie met de leden
De werkgroep benadrukt het belang om transparant met de leden te communiceren over de inhoud
van het eindrapport, alsmede over de besluitvorming met betrekking tot de adviezen. De werkgroep
adviseert ook daarna met de leden te blijven communiceren over de keuzes van de verdere aanpak,
de planning en de voortgang van de uitvoering.
De werkgroep heeft haar taak afgerond
De werkgroep acht haar taak beëindigd met het aanbieden van haar eindrapport. Het is vervolgens
aan het bestuur en de leden van de vereniging om te bezien of de adviezen worden overgenomen
en op welke wijze en wanneer daaraan concrete invulling wordt gegeven.
Lopende verbeteracties
Wellicht is voor een aantal onderwerpen al meer gerealiseerd of verbeterd dan werkgroep binnen het
tijdsbestek van de opdracht heeft kunnen onderzoeken en vaststellen. Zie in dergelijke situaties ons
advies dan mede als aanbeveling om nóg meer te investeren in het onderwerp.
Tot slot
De leden van de werkgroep hebben met enthousiasme invulling gegeven aan de taak en danken
iedereen die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd aan het eindresultaat.
De werkgroep draagt hierbij tevens de ingevulde enquête-formulieren over aan het bestuur over en
laat het aan haar oordeel over of deze documenten in het verenigingsarchief moeten worden
bewaard.
De werkgroep had het voorrecht om voor haar bijeenkomsten gebruik te mogen maken van de
archief- en studieruimte van de Stichting Bentinck-Schoonheten op het landgoed Schoonheten.
Tot slot spreken de leden van de Werkgroep Historisch Perspectief de wens uit dat de bevindingen
en adviezen in dit eindrapport een nuttige bijdrage mogen leveren aan het nóg beter en toekomstgerichter functioneren van de Historische Vereniging Raalte en Omstreken.
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De resultaten van het onderzoek van de werkgroep Historisch Perspectief zijn opgenomen in korte
teksten, toegespitst op de belangrijkste bevindingen met bijbehorende adviezen. Van een aantal
bevindingen en adviezen zijn meer details opgenomen in een bijlage.
1. ENQUÊTE
In november 2013 zijn alle leden van de vereniging gevraagd mee te doen aan een enquête (zie
bijlage 1). Ruim 14% van de leden deed mee. De werkgroep vindt dit voldoende representatief om
de uitkomsten van de enquête mee te nemen in haar bevindingen/adviezen (zie bijlage 2).
Ruim 1/3 van de inzenders geeft aan 3 jaar of korter lid te zijn van de vereniging. Er is dus in ruime
mate gereageerd door nieuwe leden.
Opvallend is dat 1/3 van de ingevulde formulieren afkomstig is van leden die niet wonen in het
werkgebied van de vereniging.
De belangrijkste bevindingen uit de enquête zijn opgenomen in bijlage 3.
Advies:
. Stem het organiseren van activiteiten af op de soort en omvang van de aangegeven interesses;
. wordt (pro-)actiever met hulp bij eigen onderzoek van de leden;
. maak de verenigingsavonden aantrekkelijker; *)
. investeer nóg meer in de kwaliteit in de Kruudmoes; *)
. betrek leden vaker bij het verenigingswerk; er is voldoende potentieel. *)
*) zie ook het in dit eindrapport opgenomen afzonderlijk advies over dit onderwerp.

2. RAPPORT ‘SALLANDER IN HART EN NIEREN’
De werkgroep heeft vastgesteld dat de inhoud van het rapport Sallander in hart en nieren voor
haar onderzoek slechts beperkt relevante informatie biedt. De hoofdlijnen van het rapport zijn dat:
. in ons land 3% van de mensen van 16 jaar en ouder lid van een historische vereniging is;
. het merendeel van de leden van een historische vereniging passief/ondersteunend lid is;
. er steeds meer belangstelling (ook bij onderwijs/jeugd) voor de eigen/lokale historie ontstaat;
. het belang van lokale historie het meest gediend is bij het beleggen van verantwoordelijkheid
daarvoor bij (amateur-)historici die zelf in het gebied woonachtig zijn;
. genealogie vaak katalysator voor bredere historische belangstelling is;
. het verenigingsblad uiterst belangrijk is.
Advies:
. continueer de wervingsacties (we zitten nog onder de landelijke norm van 3%); *)
. betrek de jeugd/onderwijs bij de lokale/regionale historie. *)
*) zie ook het in dit eindrapport opgenomen afzonderlijk advies over dit onderwerp.

3. OVERIGE BEVINDINGEN EN ADVIEZEN
Naast de uitkomsten van de enquête en het rapport Sallander in hart en nieren heeft de werkgroep
zelf ook een aanvullende analyse gedaan. Hierna het overzicht van de bevindingen en adviezen
daarvan, gegroepeerd in 8 thema’s.
Algemene opmerkingen
De werkgroep constateert dat er op bestuursleden grote werkdruk ligt, die voor een deel bestaat uit
allerlei uitvoerende zaken. Dit kan in de praktijk aanleiding geven tot persoonlijke overbelasting en
te weinig tijd kunnen nemen voor het toekomstgericht besturen van de vereniging. Deze constatering
was voor de werkgroep aanleiding te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om zo’n situatie te
voorkomen en daarmee ook risico’s voor mens en organisatie te voorkomen. Een deel van de
adviezen is (mede) hierop gebaseerd.
De volgorde van de hierna opgenomen adviezen is willekeurig en is geen indicatie voor prioriteit.
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3.1 KERNTAKEN
Kerntaak van de vereniging
Uit de enquête blijkt dat veel leden zelf ook historisch onderzoek doen. Een klein deel daarvan
publiceert het resultaat. Incidenteel probeert de vereniging zelf ook onderzoek te doen of zelf
publicaties uit te brengen. Dit leidt niet altijd tot (gewenst) resultaat en in de praktijk blijkt dit steeds
erg veel inspanning en begeleiding te vergen van bestuursleden.
Advies:
Houd sterker vast aan het doel van de vereniging zoals geformuleerd in de oprichtingsakte: het
ondersteunen, stimuleren en intensiveren van onderzoek met betrekking tot de historie van de regio
Raalte.
De kerntaak van het besturen de vereniging
De enquête wijst uit dat 30% van de leden incidenteel iets extra’s voor de vereniging wil doen en
dat ruim de helft daarvan daar ook wel vaker toe bereid is. Dat is een beschikbaar potentieel aan
expertise en inzet dat naar de mening van de werkgroep door het bestuur te weinig wordt ingezet.
Inzet van deze leden heeft als bijvangst dat de kennis en vaardigheid van de leden wordt vergroot,
alsmede de betrokkenheid bij de vereniging.
Advies:
Ga bij alle uitvoerende werkzaamheden primair na of/welke leden van de vereniging een bijdrage
kunnen leveren. De bestuurlijke inbreng kan beperkt blijven tot coördinatie en ondersteuning.
De vereniging als ‘het historisch geweten’ van Raalte en omstreken
In Raalte en omgeving is veel erfgoed gesloopt waarbij onvoldoende rekening is gehouden met de
waarde van het behouden van dat erfgoed. Er zou daarvoor bij bestuurders en inwoners méér
aandacht moeten zijn. Dit is een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt. De werkgroep is van
mening dat de Historische Vereniging Raalte en Omstreken voor zichzelf, voor de gemeenschap en
voor het erfgoed een extra waarde kan hebben door zich in voorkomende situaties (pro-)actief op te
stellen als ‘de bewaker’ van behoud van belangrijk erfgoed. Onderdeel daarvan is er voor zorgen dat
de vereniging aanwezig en/of betrokken is bij alle bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten
met historische raakvlakken in Raalte.
Advies:
Ontwikkel een eigen visie over aanpak en verantwoordelijkheid die de vereniging wil hebben bij het
behoud van cultureel erfgoed in Raalte en omstreken.
Stichting Sallandse Folkloregroep Raalte
De Stichting Sallandse Folkloregroep Raalte overweegt te stoppen met haar activiteiten. Het zou te
betreuren zijn als het erfgoed en de activiteiten van deze stichting niet behouden blijven. Hier ligt
voor de vereniging (zie ook de uitkomsten van de enquête) wellicht een nieuwe activiteit.
Advies:
Ontwikkel een eigen visie over aanpak en verantwoordelijkheid die de vereniging wil/kan hebben bij
behoud van het erfgoed van de Sallandse Folkloregroep Raalte.
3.2 ORGANISATIE
Organisatiestructuur
In moderne organisaties worden bestuurlijke en uitvoerende taken strak gescheiden. De basis
daarvoor ligt in heldere verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en in het delegeren
van uitvoerende taken. In de praktijk blijkt dat een daarop toegesneden organisatiestructuur die
werkwijze sterk faciliteert. De werkgroep heeft via site-analyse vastgesteld dat véél andere
historische verenigingen ook al een dergelijke organisatiestructuur kennen.
Advies:
Moderniseer de organisatiestructuur. Kies daarin een aanpak waarin de vereniging met 7 bestuursleden vanuit de kerntaken kan worden bestuurd. Transparante verdeling van taken en
verantwoordelijkheden en delegatie van (uitvoerend) werk. Goed ingerichte regie en control zijn
hierbij sleutelbegrippen. Essentiële onderdelen zijn: een hoofdbestuur van 7 leden, een dagelijks
bestuur van 3 leden en een beperkt aantal structurele werkgroepen waarin de taken worden
uitgevoerd. Elk van deze werkgroepen heeft als lid een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en een
trekker/voorzitter die in principe geen bestuurslid is. Alle werkgroepen maken een eigen jaarplan en
jaarverslag dat ter accordering wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. Binnen deze
(structurele) werkgroepen kunnen zonodig adhoc- en tijdelijke (deel-)werkgroepen worden
geformeerd.
Zie hierover Bijlage 4.
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Huisvesting
Er zijn ontwikkelingen die de komende tijd van grote invloed kunnen zijn op onze huisvesting. De
Stichting Folkloregroep Salland overweegt zichzelf op te heffen en de Gemeente Raalte werkt aan
een andere aanpak bij beheer en verhuur van gebouwen. En door het toenemend ledental is méér
(eigen) ruimte voor activiteiten en vergaderingen een logische wens. Het is van belang tijdig te
anticiperen op wenselijkheden en mogelijkheden op dat vlak. Dit is ook bepalend voor de manier
waarop de vereniging de uitwerking/uitbreiding van haar activiteiten denkt vorm te geven.
Advies:
Ontwikkel een visie over huisvesting voor de korte en de lange termijn. Heb daarbij aandacht voor
de grenzen van willen, kunnen (met name het financiële aspect) en haalbaarheid. En breng
alternatieven in kaart. Hanteer in de gesprekken met de Gemeente/beheerder deze visie bij alle
afwegingen die aan de orde komen.
Zie hierover Bijlage 5.
Ledenadministratie
Een eenvoudig te beheren ledenadministratie is een belangrijke basis voor het (voort-)bestaan van
een vereniging. Dat belang neemt toe als een vereniging doorgroeit naar de categorie van de ‘grotere
verenigingen’. Aan de hand van een uitdraai van de ledenadministratie heeft de werkgroep een beeld
gevormd op de toekomstbestendigheid van die administratie. De werkgroep concludeert dat het
verstandig is om voor de ledenadministratie een applicatie te gaan gebruiken die meer
functionaliteiten kan bieden.
Advies:
Ga over op een elektronische ledenadministratie die meer zekerheid en meer functionaliteit biedt
(o.a. meer/betere mogelijkheden voor allerlei gegevensselecties, voor vastleggen van extra
informatie, voor automatische backup, enz.). Inventariseer daarbij voor welke andere gegevens van
de leden het -binnen de grenzen van privacywetgeving- nuttig is deze in de ledenadministratie vast
te leggen (emailadres, soort lid, uitsluitend toezending Kruudmoes, enz.).
Zie hierover Bijlage 6.
Documenteren van de eigen verenigingsactiviteiten
Veel mensen en organisaties die zich bezig houden met historie realiseren zich te weinig dat goed
documenteren vele jaren later een waardevol beeld kan geven van de wijze waarop in onze tijd met
het erfgoed omgegaan is. Zuivere en volledige vastlegging in de verslagen van (jaar-) vergaderingen,
jaarplannen en jaarverslagen (zie ook hiervoor bij Organisatiestructuur), inventarislijsten,
overzichten van publicaties, e.d. zijn daarbij voor de hand liggende hulpmiddelen. In onze vereniging
is dat documenteren in het algemeen goed verzorgd. Het kan altijd beter en het is goed om daarvoor
ook binnen onze vereniging voortdurend aandacht te hebben.
Advies:
Hanteer in jaarverslagen van de vereniging een meer zakelijke inhoud/aanpak. Met daarin, naast
een wat meer globaal en vlot leesbaar totaalbeeld, een volledig overzicht van alle grote en kleine
verenigingsactiviteiten en de stand van zaken daarvan.
3.3 FINANCIËN
Financiële positie
Over de afgelopen 2 verenigingsjaren is, mede als gevolg van een aantal incidentele activiteiten, een
negatief inkomen ontstaan. De financiële positie van de vereniging moet daarom worden versterkt.
Zie ook het verslag van de kascontrolecommissie over het verenigingsjaar 2012/2013. Het is nodig
concrete maatregelen te nemen om uit te sluiten dat de financiële positie van de vereniging in gevaar
komt. Een aantal kostensoorten gaat de komende jaren vermoedelijk stijgen. De komende jaren
zullen zich ongetwijfeld opnieuw incidentele en extra geld kostende activiteiten gaan voordoen.
Daarnaast moeten er straks voldoende financiële middelen zijn om investeringen te kunnen doen
voor nieuwe verenigingsactiviteiten. Ook zaken rond de huisvesting kunnen de komende jaren een
grote(re) kostenpost gaan worden.
De werkgroep denkt niet alléén aan een (lichte) contributieverhoging, maar ook aan het opstarten
of herinrichten van verenigingsactiviteiten waarvoor een vergoeding kan worden gevraagd. Ook moet
worden nagedacht over bezuinigingsmaatregelen.
Advies:
Ontwikkel een meerjarige visie voor de inkomens-en vermogenspositie van de vereniging en neem
op basis daarvan maatregelen om de financiële positie structureel te verstevigen. Overweeg daarbij
aan de ledenvergadering een voorstel te doen voor een (lichte) contributieverhoging. Daarbij lijkt
het contributiemodel van de Historische Vereniging De Omheining in Heino een goed vertrekpunt (15
euro per jaar, 7,50 euro voor gezinsleden en ca. 20 euro voor leden waaraan correspondentie en de
Kruudmoes per post moet worden toegezonden).
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Hulp bij vragen van derden
Het vereniging bezit unieke expertise en documentatie. De invulling die de vereniging geeft aan hulp
bij vragen van derden is een sterke en hoog gewaardeerde service. De werkgroep is van mening dat
deze service verder kan worden uitgebreid en versterkt, waardoor hieruit voor de vereniging méér
inkomsten kunnen worden gegenereerd.
Zie hierover Bijlage 7.
Advies:
Maak de service van hulp bij het beantwoorden van vragen over historische aangelegenheden nog
beter en breder bekend en hanteer vaste tarieven voor de hulp die wordt geboden aan niet-leden.
3.4 AKTIVITEITEN
Verenigingsavond
De deelname aan de maandelijkse verenigingsavonden is uiterst laag. Het komt voor dat er minder
dan 10 leden aanwezig zijn, ofwel nog geen 2% van het ledenbestand. Uit de enquête blijkt dat 30%
van de leden in het geheel niet bekend is met (het programma van) de verenigingsavond. Ook blijkt
uit de enquête dat men het aanbod op de verenigingsavond te gering en onduidelijk vindt. Men wil
op die avond ook makkelijker in archieven en in de bibliotheek kunnen rondsnuffelen en
vrijblijvend(er) kunnen lezen in de documentatie waarover de vereniging beschikt. En men wil daarbij
ook digitale bestanden kunnen raadplegen.
Advies:
Verander de opzet van de verenigingsavond zodanig dat zo’n sessie voor de leden meer
mogelijkheden en een interessanter programma biedt. Denk daarbij onder andere aan het koppelen
van wisselende thema’s aan de verenigingsavonden, aan een leestafel en aan het vooraf indienen
van vragen waarop tijdens de verenigingsavond antwoord kan worden gegeven. Wellicht is het een
optie om, naast de nieuwe opzet, de huidige opzet van de verenigingsavond een aantal keren per
jaar op een ochtend te houden.
Introductie nieuwe leden
Uit de enquête blijkt dat veel leden onvoldoende beeld hebben van wat de vereniging is, doet en
heeft. Dit kan negatieve invloed hebben op het streven de recente ledenaanwas een blijvende groei
van de vereniging te laten zijn. De werkgroep is van mening dat de vereniging méér aandacht moet
besteden aan de opvang en introductie van nieuwe leden.
Advies
Stel een introductieprogramma voor nieuwe leden op. Zo’n programma kan een onderdeel zijn van
de verenigingsavond.
Zie hierover Bijlage 8.
Onderzoek door eigen leden
In de vereniging is niet algemeen bekend welke leden een eigen historisch onderzoek doen. De
enquête geeft aan dat ca. 35% van de leden zelf zo’n eigen onderzoek doet. Beter inzicht daarin kan
een meerwaarde hebben voor:
. de vereniging (coördineren als méér leden een zelfde soort of aanverwant onderzoek aanpakken,
ideeën opdoen voor onderwerpen voor De Kruudmoes, enz.);
. het actieve lid zelf (andere leden worden getriggerd om informatie aan te leveren);
. andere leden (voorkomen dat je met je onderzoek het wiel voor de 2e keer gaat uitvinden en
kunnen leren over de aanpak van zo’n onderzoek).
Advies:
Maak een inventarisatie wie met welk eigen historisch onderzoek bezig is, beheer die inventarisatie
en publiceer daarover in De Kruudmoes en/of de website van de vereniging.
Bibliotheek
De vereniging beschikt over een omvangrijke bibliotheek met informatie over de historie van het
werkgebied van de vereniging (Raalte en omstreken) en over de historie van allerlei andere
plaatsen/streken. In een (te) kleine ruimte staan overvolle kasten, is er geen ruimte voor
aantrekkelijke presentatie en kunnen leden niet zelf rondsnuffelen. Mede daardoor gaat er, ondanks
grote inspanningen van de bibliotheekbeheerder, geen uitnodigend beeld van de bibliotheek uit om
er gebruik van te maken. De enquête wijst uit dat 30% van de leden regelmatig gebruik zou willen
maken van de documentatie in de bibliotheek. Het aantal feitelijke leen-/ leesacties blijft daar ruim
bij achter. De inventarislijst op de website heeft geen handige extra zoekfuncties (meerder
trefwoorden, ISBN-nummer, enz.) De grote (meer-)waarde van onze eigen bibliotheek voor leden
en niet-leden kan in een aantal opzichten beter worden uitgenut.
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Advies:
Maak de bibliotheek toegankelijker voor leden en niet-leden. Denk daarbij ook aan mogelijkheden
om hieruit extra inkomsten voor de vereniging te generen. Overweeg om in de collectie geen
documentatie op te nemen die geen betrekking heeft op Raalte en omstreken. Rubriceer meer op
thema’s/ onderwerpen. Zet in op het digitaliseren van documentatie waarvan niet nodig is om het
papieren unicaat te bewaren. Verzorg op de verenigingsavond (en wellicht ook op de open dagen)
een leestafel waarop o.a. inventarislijst, nieuwe aanwinsten, de Kruudmoes, de verenigingsbladen
van andere historische verenigingen, (bestuurs-)mededelingen, oproepen van bestuur en leden om
hulp of informatie, aankondiging van activiteiten, enz.
Beheer van het Immaterieel Erfgoed
Een tweetal leden werkt sedert medio 2013 aan de inventarisatie van het Immaterieel Erfgoed binnen
de Gemeente Raalte. De resultaten daarvan moeten actief binnen de vereniging worden beheerd.
Advies:
Richt het permanente beheer van het Immaterieel Erfgoed in.
Zie hierover Bijlage 9.
3.5 COMMUNICATIE
Interne communicatie
In de enquête geeft een aantal leden aan dat vanuit het bestuur te weinig wordt gecommuniceerd
over wat er speelt binnen de organisatie en over activiteiten van de vereniging en over de stand van
zaken daarbij. De werkgroep deelt die mening. Het eerder, beter en pro-actiever communiceren kan
gaan opleveren dat leden meer betrokkenheid gaan krijgen bij het wel en wee van de vereniging.
Ook kan meer inzicht gaan ontstaan in wat er speelt en kan er meer begrip komen voor een vraag
vanuit het bestuur om een bijdrage te leveren aan een activiteit.
Advies:
Besteed eerder en meer aandacht aan bestuursmededelingen over wat speelt in de vereniging en
over de stand van zaken daarbij. Niet alleen de Kruudmoes, maar met name regelmatige updates
op de website kunnen een handig communicatie-instrument zijn.
Huisstijl
Voor een vereniging heeft het grote waarde als er, zowel intern en als extern, herkenbaar
professioneel wordt gecommuniceerd. Een doeltreffend hulpmiddel daarbij is een duidelijke
consequent toegepaste huisstijl. Denk daarbij onder andere aan de uitstraling van drukwerk
briefpapier, de omslag van de Kruudmoes, het expositie- en presentatiemateriaal, de website
zaken als badges e.d. De meerwaarde van een eigen huisstijl is het grootst als alle betrokkenen
huisstijl consequent toepassen en op het gebruik daarvan vanuit het bestuur wordt toegezien.
Advies:
Ontwikkel een duidelijk herkenbare huisstijl en zorg voor consequente toepassing daarvan.
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De Kruudmoes
De enquête wijst uit dat ruim 95% van de leden de Kruudmoes volledig leest. 30% van de leden
vindt dat de Kruudmoes vaker dan 4x per jaar mag uitkomen. De enquêteresultaten onderstrepen
het grote belang van de Kruudmoes binnen de vereniging. Ook voor de PR van de vereniging is de
Kruudmoes van grote waarde. Het belang van de Kruudmoes voor de vereniging vereist dat borging
van kwaliteit nodig is en blijft. De huidige redactie verdient méér hulp en klankbord.
Advies:
Stel een permanente werkgroep in die de redactie gaat ondersteunen en zelf ook redactionele
bijdragen levert. Onderzoek de mogelijkheid om per jaar méér edities uit te brengen. Wellicht is een
jaarlijks thema-nummer een waardevolle aanvulling. Onderzoek welke maatregelen nodig zijn om
formaat, layout en artikelen/inhoud nog aantrekkelijker te maken. Een herkenbare huisstijl (zie
hiervóór) moet op het omslag en in het drukwerk van de Kruudmoes een duidelijke plaats hebben.
Website
In de huidige tijd is een goede website voor communiceren en publiceren vanuit een vereniging niet
alleen een onmisbaar maar ook uiterst praktisch. De werkgroep heeft een kort onderzoek gedaan
naar de aanpak, layout en inhoud van de websites van andere historische verenigingen. Daarnaast
heeft de werkgroep een korte analyse gemaakt van de recent uitgebrachte versie van de website.
Conclusie van de werkgroep is dat er nog legio interessante mogelijkheden zijn om de website
inhoudelijk en functioneel nóg aantrekkelijker te maken.
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Advies:
Stel een werkgroep in die voorstellen ontwikkelt om de website nóg functioneler en aantrekkelijker
te maken. Aandachtspunten daarbij zijn: betaalbaar, beheersbaar, beheerbaar, aantrekkelijke vorm
(passend bij de sfeer van de vereniging), huisstijl, voldoende beveiligd, modern, eenvoudig te
gebruiken, interactief en actueel. Ook moet het voor bestuursleden mogelijk zijn, al dan niet via een
beheerder, snel en op eenvoudige wijze informatie op de website te kunnen plaatsen of te wijzigen.
De werkgroep acht het belang van modernisering van de website zo groot dat desnoods financieel
méér moet worden geïnvesteerd in expertise. Denk ook aan gebruik van facebook e.d.
Zie hierover Bijlage 10.
3.6 PR
PR
In het afgelopen jaar is gebleken wat goede PR kan opleveren. Successen als de expositie tijdens
Stoppelhaene, publicaties in de Stentor en verhalen in de lokale weekkranten en de Raalter Koerier
hebben grote exposure. Het bracht vergroting van naamsbekendheid en veel nieuwe leden. Het is
voor de toekomstbestendige stabiliteit van de vereniging, niet alleen functioneel maar ook financieel,
van belang blijvend te investeren in PR. Een uitstekende 1e stap is al gezet met het via de
(vernieuwde) website elektronisch kunnen aanmelden als lid.
Advies:
Zet in op blijvende verhalen en verenigingsnieuws in de lokale pers en onderzoek of een aanpak met
thema’s daarbij meerwaarde heeft. Continueer het succesvolle kado-abonnement en zoek naar
mogelijkheden dat nog beter onder de aandacht te brengen. Publiceer op de website een
aantrekkelijk artikel uit de recente Kruudmoes. Onderzoek de mogelijkheden voor de vereniging van
social media als Facebook en Twitter. Zorg dat er één vaste PPT-presentatie is die gebruikt wordt bij
alle presentaties over de vereniging en dat zowel de inhoud als de gebruikte terminologie daarvan
spoort met de flyer over de vereniging, de welkomstbrief voor nieuwe leden, enz.
3.7 RELEVANTE OMGEVING
Historische verenigingen/werkgroepen in Raalte
Er is weinig eenheid en structuur in de wijze waarop de historische verenigingen/werkgroepen in de
dorpen van Raalte met elkaar omgaan. Men weet niet welk dorp wat doet en wat andere dorpen
beschikbaar hebben. Er zijn geen afspraken over de wijze waarop van elkaars kennis, producten,
diensten en middelen gebruik kan worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat men een afstandelijke
-wellicht zelfs afschermende- houding inneemt. Dat komt niet ten goede aan ieders belang en het
belang van het totale erfgoed. Beter afstemmen en samenwerken zou wenselijk zijn.
Advies:
Ga met alle historische verenigingen/werkgroepen van de andere dorpen van Raalte in gesprek over
de afbakening en samenwerking in werkgebied en activiteiten. Hanteer en respecteer als
uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid/zelfstandigheid van de dorpen voor de historie van het
eigen leefgebied, tenzij een dorp aangeeft onderdeel te willen zijn van de Historische Vereniging
Raalte en Omstreken. Ga in de bestuurlijke relatie met de Werkgroep Heeten deze lijn/aanpak ook
volgen. Treed in de periodieke afstemming op als leidende partij (onze statuten geven als werkgebied
niet voor niets aan: Raalte en Omstreken). En richt hiervoor een afzonderlijke bestuurlijke taak/
verantwoordelijkheid in. Logisch lijkt dat de voorzitter van de vereniging deze afstemmingstaak op
zich neemt.
Zie hierover Bijlage 11.
Verbinding met andere historische verenigingen
De werkgroep vindt dat het veel voordelen kan bieden als de vereniging niet alleen meer gaat
afstemmen met de historische verenigingen van de dorpen van Raalte, maar ook met historische
verenigingen van omliggende gemeenten. Denk daarbij aan het uitwisselen van elkaars kennis,
aanpak, ideeën, producten en diensten. En over het geheel of gedeeltelijk zaken van elkaar kunnen
gebruiken. Ook liggen er interessante mogelijkheden voor samenwerking bij activiteiten voor het
HCO en IJsselacademie, bij het inventariseren van het Immaterieel Erfgoed, bij het uitgeven van
publicaties, bij onderzoeken, enz.
Advies:
Onderzoek welke verenigingen voor de Historische Vereniging Raalte en Omstreken meerwaarde
kunnen hebben als het gaat om samenwerken zoals hiervóór omschreven. Maak een stappenplan
die samenwerking te gaan invullen. Te overwegen is om (regelmatig) HCO en IJsselacademie in die
afstemming te betrekken. Logisch lijkt dat de voorzitter van de vereniging de afstemmingstaak op
zich neemt.
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Betrekken van de jeugd bij de lokale historie
Nog niet zo lang geleden was de lokale historie vooral iets waar alleen de ouderen interesse voor
hadden. In het moderne onderwijs is aandacht voor lokale historie zich stap voor stap aan het
ontwikkelen en wordt er (les-)tijd voor ingeruimd. De werkgroep is van mening dat de vereniging
hieraan een actieve(re) bijdrage moet leveren. Goede voorbeelden daarvan zijn al: het schoolproject
Leven in oorlogstijd, de ontwikkeling van de lesbrief over Stolpersteine, de Canon van Raalte en de
aandacht voor het betrekken van jeugd vanuit het project Immaterieel Erfgoed.
Advies:
Zoek afstemming met de lokale onderwijsinstellingen over het jaarlijks in de hogere klassen gaan
verzorgen van een presentatie over ons lokale erfgoed en vertel daarbij ook over de vereniging.
Anticipeer hierbij op de kerndoelen 51, 52 en 53 die in het onderwijs de basis zijn voor les over
geschiedenis/historie. Wees blijvend attent op nut/noodzaak voor het maken van lesbrieven e.d. en
laat dat onderwerp ook vast onderdeel zijn van de periodieke afstemming met andere historische
verenigingen binnen en buiten Raalte.
Elektronisch platform MijnStadMijnDorp
Het HCO heeft met MijnStadMijnDorp een (elektronisch) platform waarop de geschiedenis van de
provincie Overijssel wordt gepresenteerd. Veel historie-gerelateerde organisaties in de provincie
leveren bijdragen aan dit platform. De historie van Raalte en omstreken is tot nu toe niet of
nauwelijks in de informatieverzameling van MijnStadMijnDorp ingebracht.
Advies:
Stel vast hoe, wanneer en met welke onderwerpen de vereniging kan participeren in het platform
MijnStadMijn Dorp.
3.8 NIEUWE ACTIVITEITEN
In de enquête is een aantal voorstellen gedaan voor opstarten van nieuwe verenigingsactiviteiten.
De werkgroep heeft er zelf geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar tijdens het werk ontstond
spontaan ook een aantal ideeën voor nieuwe verenigingsactiviteiten. Een deel van die activiteiten
biedt tevens nieuwe mogelijkheden om extra inkomsten voor de vereniging te genereren.
Zie hierover bijlage 12.
Advies:
Beoordeel welke van de aangegeven nieuwe activiteiten van meerwaarde kunnen zijn voor het
programma en voor de financiën van de vereniging en ga deze activiteiten vervolgens ontwikkelen
en opstarten.
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Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Werkgroep Historisch Perspectief
betreft

: Eindrapport / Bijlage 1
Enquête-formulier + toelichting

Aan alle leden van de vereniging,
In de Kruudmoes van november 2013 kunt u lezen dat het bestuur van de vereniging een werkgroep heeft ingesteld die antwoord moet gaan geven op de vraag:
Wat willen/verwachten de leden van de historische vereniging en op welke wijze
geven we daar in de vereniging vanuit het bestuur en met elkaar invulling aan?
De directe aanleiding tot dit onderzoek is de recente sterke groei van het aantal leden van ca. 300
naar ruim 450 leden. Een deel van de nieuwe leden heeft zich wellicht nog niet eerder in
verenigingsverband met historie bezig gehouden en is het interessegebied en wellicht ook de
gemiddelde leeftijd van de nieuwe leden anders dan dat van het ‘oude’ ledenbestand.
Misschien verwachten de nieuwe leden in bepaalde gevallen wel heel andere dingen of hulp van onze
vereniging dan we dat tot nu toe hebben met elkaar geregeld.
Daarnaast moeten we er voor zorgen dat we als vereniging voldoende ‘met de tijd meegaan’. Het is
verstandig om daar met elkaar goed en bewust over na te denken.
De vereniging wil ook in de toekomst voor al haar leden een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven.
Het onderzoek moet uitwijzen of we daarvoor in de aanpak en de organisatie van de vereniging
zaken moeten versterken of wellicht anders moeten gaan doen. Het is daarom belangrijk dat de
werkgroep zoveel mogelijk reacties krijgt op de enquête die hier voor u is bijgevoegd.
We hebben het aantal vragen zo beperkt mogelijk gehouden en het invullen voor U zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt. Soms kunt u volstaan met het aankruisen van een vakje  (meerdere vakjes van
één groep vragen aankruisen mag ook). Soms wordt U gevraagd iets op te schrijven. Onderaan heeft
u extra ruimte voor uw aanvullende reacties. Als u dat liever op de achterkant schrijft of in een
bijlage, dan is dat uiteraard ook prima.
Wij vragen U het enquête-formulier in te vullen en uiterlijk 15 december 2013 in te zenden aan (of af te geven op) één van onderstaande adressen:
Maaike Freriks
Wim Hoogeland
Gert van Leeuwen
Willemien Segbers

Wijheseweg 16
De Spinde 19
Patrijs 50
Kuiperstraat 3

8101
8102
8103
8102

MB
LA
DB
CX

Raalte
Raalte
Raalte
Raalte

Wilt U het ingevulde enquête-formulier zelf scannen en inzenden via email, dan doet U dat naar het
emailadres: whoogeland@deltion.nl
Wij danken U bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De werkgroep Historisch Perspectief,

Maaike Freriks , Wim Hoogeland , Gert van Leeuwen en Willemien Segbers.
NB.
We verloten onder de inzenders 5 exemplaren van de nieuwe uitgave van het boekje
‘Raalte in jaartallen’.

☐ = vakje wel of niet aankruisen = 
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Ik ben …… (aantal) jaren lid van de vereniging.
Ik ben vooral lid (geworden) omdat ik ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Algemene interesse in historie
Ik ben geïnteresseerd in historie of oude foto’s/films
☐ over Raalte
☐ over kerndorp, buurt, straat
….……………………………………………………………………………………………..
☐ over boerderijen
☐ over een ander onderwerp en dat is …………………………………………………………………………………...
☐ ik ben zelf actief bezig met deze interesse in historie
☐ ik wil daarbij hulp/advies vanuit de vereniging
Interesse in genealogie (stamboomonderzoek)
Ik ben geïnteresseerd in:
☐ genealogie algemeen
☐ genealogie van de familie(s) ………………………………………………………………………………………………..
☐ ik ben hier zelf actief mee bezig
☐ ik wil daarbij hulp/advies vanuit de vereniging
Overige interesse in historie
Ik ben geïnteresseerd in:
☐ oude gebruiksvoorwerpen
☐ oude cultuur, tradities en gebruiken
☐ de streektaal
☐ raadplegen/lezen van de boeken van de verenigingsbibliotheek
☐ lezingen/presentaties/exposities
☐ een ander onderwerp, te weten: ….…………………………………………………………………………………….
Verenigingsavond
☐ Ik ben/word regelmatige bezoeker van de maandelijkse verenigingsavond.
☐ Ik ben niet bekend met de verenigingsavond.
☐ Ik wil op de verenigingsavond contact hebben met leden die hetzelfde interessegebied hebben.
☐ Ik verwacht van de verenigingsavond dat ik daar ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kruudmoes
☐ Ik lees de Kruudmoes altijd (bijna) helemaal.
☐ De Kruudmoes mag voor mij vaker dan 4 x per jaar uitkomen.
☐ Ik vind dat de Kruudmoes ……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Overig
☐ Ik wil incidenteel wel wat extra’s doen voor de vereniging.
☐ Ik wil wel vaker wat extra’s doen voor de vereniging.
☐ Ik heb daarvoor als specifieke vaardigheid/kennis/ervaring :
………………………………………………………..…
☐ ik beperk me tot contributie betalen (donateur zijn).
☐ ik beperk me tot contributie betalen en lezen van de Kruudmoes.
Verwacht U iets anders van de vereniging dan U hiervóór kon invullen, of hebt U nog opmerkingen,
tips of adviezen, dan graag hier omschrijven (mag ook op de achterkant of in een bijlage):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wilt U bij deze enquête uw naam/adresgegevens vermelden, dan kunt u dat ook hier of op de achterzijde doen.
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Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Werkgroep Historisch Perspectief
betreft

: Eindrapport / Bijlage 2
Samenvatting van de ingevulde enquêteformulieren

Aantal ontvangen ingevulde enquêteformulieren: 57 (daarvan 41 op papier en 16 per email).
Eén formulier dat per mail is ontvangen, bleek bij opening niet leesbaar. De afzender is verzocht
om een nieuw formulier in te sturen. Hierop is niet gereageerd.
De ingevulde gegevens van de 56 ontvangen formulieren zijn verwerkt in deze samenvatting.
Aantal jaren lid van
Korter dan een jaar:
1 jaar:
2 jaar:
3 jaar:
4 jaar:
5 jaar:
6 jaar:
7 jaar:
8 jaar:
9 jaar:
10 jaar:
12 jaar:
14 jaar:
18 jaar:
20 jaar:
22 jaar:
23 jaar:
28 jaar:
Niet ingevuld:

de vereniging
4
9
2
4
1
1
1
2
2
1
10
2
1
1
2
1
1
1
10

Ben lid geworden omdat:
1. Historie van Raalte
13
2. Verleden:
5
3. Genealogie
16
4. Gesch. van Salland:
6
5. Speuren in archieven:
1
6. Lokale geschiedenis:
3
7. cadeau-abonnement
1
8. bezig met wandelpad in en over oud Raalte
9. aan oude herinneringen veel mooie momenten heb beleefd, ben en blijf Raaltenaar
10. lidmaatschap voorlopig overgenomen na een overlijden
11. vindt dat historie niet verloren mag gaan
12. de vereniging wil steunen
13. kado-abonnement
14. interesse heb in voorwerpen en mensen in vroegere jaren en boerderijenonderzoek in
Heeten
15. foto’s en geschiedenis van Raalte
3
16. familiegeschiedenis
1
Algemene interesse in historie.
1. Over Raalte:
2. Over Kerndorp:
3. Over Boerderijen:
4. Ander onderwerp:
5. Zelf bezig met historie:
6. Wil hulp/advies:
Aanvullende opmerkingen bij 2.
1. Marienheem:

43
23
25
7
18
8
3
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nw Heeten:
2
Heeten:
6
Linderte:
1
Lettele:
1
Diepenveen:
1
Olst:
1
Wolthaarshoek
1
Luttenberg
2
Op de Thomas (Linderte (stamboom)
Foto’s info muziek ver. St.Ceacilia
Boetele
1

Aanvullende opmerkingen bij 4.
1. Archeologie
2. Salland
3. Genealogie in de breedste zin v/h woord
4. School Heeten (1798-1906)
5. De Velner
6. immaterieel erfgoed
7. landschappen
Interesse in genealogie.
1. Genealogie algemeen:
2. Genealogie v/d familie:
3. Ben zelf actief:
4. Wil hulp/advies:

17
28
23
7

Aanvullende opmerkingen bij 2.
De volgende familienamen worden genoemd:
Wolfkamp, Nije/Olde Bijvank, Westendorp, Wolterink, Uleman, v/d Vegte, Van Duuren, Hullen,
Oude Breuil, Gro(o)tenhuis, Kogelman, Bosman, Haarkamp, V/d Beld, Elzebroek, Fobers,
Grondhuis, Schoot, Bril, Strijd(t)veen, Wolthaar (groote-kleine-o-olde), Temmink, Offenberg,
Ten Have, Klein Overmeen, Kortenhorst, Wagemans, Schotmans en Van Dartel-Reimert.
Overige interesse in historie
1. Oude gebruiksvoorwerpen:
2. Oude cultuur, tradities en gebruiken:
3. De Streektaal:
4. Raadplegen/lezen van/uit vereniging Bib:
5. Lezingen/presentaties/exposities:
6. Ander onderwerp tw:

16
37
18
16
18
5

Aanvullende opmerkingen bij 6
1. Archeologie
2. Oude kaarten (o.a. Salland 1700-1917)
3. Luchtfoto’s
4. DNA onderzoek
5. Klederdracht
6. Foto’s en verhalen van het hart van Raalte
7. Landbouwgrond, weten wie de vorige eigenaren waren
Verenigingsavond
1. Ben regelmatig bezoeker:
2. Ben niet bekend met:
3. Wil op de ver.avond contact hebben:
4. Verwacht dat ik daar:

16
18
6
4

Aanvullende opmerkingen bij 4.
Hebben zelf een verenigingsavond.
In de archieven kan snuffelen.
Elke keer uurtje onderwerp/thema presenteren (interactief)
Meer inzage in documentatie die aanwezig is
Ik kom af en toe ook op zaterdagen (open dagen?)
Ik kom niet omdat de reisafstand voor mij te groot is
3
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Algemene opmerking
Heel veel hebben dit onderdeel niet ingevuld.
Degenen die het hebben ingevuld hebben meerdere punten ingevuld (waaronder: afstand)
Kruudmoes
1. Lees het helemaal:
54
2. Mag vaker uitkomen:
17
3. Ik vind dat de Kruudmoes:
14
Aanvullende opmerkingen bij 3
Een uitstekend blad / Erg aantrekkelijk / Er mooi uitzien / Goed
Altijd leuke stukjes en foto’s over Raalte
Heerlijk blad, vol info, wordt door de familie verslonden
1 x per kwartaal moet blijven uitkomen
Belangrijkste product van de vereniging
Steeds interessante en goede artikelen
Woon sinds 1960 in Salland en kom via Kruudmoes veel over Sallandse historie/cultuur te
weten
Plezierig om te lezen
Prima en veelzijdig
Een mooi blad voor het ophalen van jeugdherinneringen
Ook moet terugkijken jaren 70/80
Te mooi, te glad, te wit. Zie liever het historische gele boekje terug
Moet meer buiten Raalte treden, maar afhankelijk van het ‘buiten Raaltense’ aanbod daarvoor
Heel interessant en belangrijk voor de clubbinding en informatie.
Overig
1. Wil incidenteel iets extra’s doen:
2. Wil vaker iets extra’s doen:
3. Specifieke vaardigheid/kennis:
4. Beperk me tot betalen als donateur:
5. Beperk met tot betalen en lezen Kruudmoes:

11
5
3
4
39

Aanvullende opmerkingen bij 2.
t.w. historie Heeten, m.n. boerderijen onderzoek.
Waar nodig en van toepassingen de mogelijkheid
Misschien in de toekomst
Heb al iets geschreven
Aanvullende opmerkingen bij 3.
Kennis van projectmanagement
2
Enthousiasme
Schrijfervaring
Helpen met de Kruudmoes (interesse in traditie/cultuur/klederdracht)
Verwacht u iets anders van de vereniging?
Hierop is geantwoord!
1. Het meer/beter/makkelijker digitaal beschikbaar hebben van data.
2. In het voorjaar en het najaar een spreker/presentatie
3. 2 verenigingsavonden per maand (als je een keer niet kunt ben je direct 2 maand verder)
4. Dinsdagavond is prima avond
5. Meer informatie vanuit bestuur naar leden over stand van zaken van wat speelt in
onderwerpen en organisatie
6. Meer presentaties/lezingen (interactief)
7. Meer/vaker leden betrekken bij uitvoering van onderwerpen
8. Diverse malen contact gehad met Jan Leenhouts
9. Mijn inziens op de goede weg, niet teveel veranderen het moet een hist.blad blijven
10. De gladde boekjes bewaar ik niet, oude gele boekjes heb ik er heel veel van
11. Website uitbreiden
12. Openheid van docu/archief
13. Vitrines gebruiken voor oude gebruiksvoorwerpen
14. Verwacht iets anders op de open dagen
15. Plaats van genealogische verenigingen in de kerndorpen in relatie tot de HVRO
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Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Werkgroep Historisch Perspectief
betreft

: Eindrapport / Bijlage 3
Overige bevindingen uit de enquête

Het overzicht van de ingevulde antwoorden op de enquêteformulieren is opgenomen in Bijlage 2. Uit
de antwoorden en uit de relatie tussen antwoorden op verschillende vragen kan met enig rekenwerk
extra informatie worden gehaald die op zichzelf interessant is om te hebben en op zichzelf ook kan
worden aangemerkt als (extra) resultaat van de enquête. Hierna het overzicht van de extra
informatie die door werkgroep uit de resultaten van de enquête is gedestilleerd.
. 75% van de leden is geïnteresseerd in de historie van het dorp Raalte;
. 40% van de leden is (ook) geïnteresseerd in de historie van de overige dorpen van Raalte;
. 40% van de leden is (ook) geïnteresseerd in boerderijen.
. 50% van de leden is geīnteresseerd in genealogie van een specifieke familie;
. 30% van de leden is (ook) meer algemeen in genealogie geïnteresseerd.
. 65% van de leden is geïnteresseerd in oude cultuur, traditie en gebruiken
. 30% van de leden is (ook) geïnteresseerd in streektaal.
. 40% van de leden is zelf actief met genealogie-onderzoek;
. 30% van de leden is (ook) zelf actief met historie of eigen onderzoek.
. 30% van de leden wil meer lezingen, presentaties, exposities, e.d.;
. 30% van de leden wil regelmatig de bibliotheek van de vereniging raadplegen.
. 10% van de leden wil hulp/advies van de vereniging bij de eigen (onderzoeks-)activiteiten.
. 10% van de leden wil op de verenigingsavond contact hebben met leden met hetzelfde interessegebied;
. 30% van de leden kent de verenigingsavond niet.
. 95% van de leden leest de Kruudmoes helemaal;
. 30% van de leden wil vaker een Kruudmoes;
. unaniem is er grote waardering voor de Kruudmoes.
.
.
.
.

25% van de leden wil af en toe wel iets extra’s voor de vereniging doen;
ruim de helft daarvan wil dat ook wel vaker;
de helft daarvan biedt ook specilistische expertise aan;
70% van de leden geeft aan niets anders voor de vereniging te willen doen dan betalen van
de contributie (en lezen van de Kruudmoes);
. 10% van de leden voelt zich donateur en wil de vereniging uitsluitend financieel steunen.
. 50% van de leden is minder dan 10 jaar lid van de vereniging.
Voor zover uit de ontvangen formulieren te achterhalen was, zijn de reacties afkomstig van leden
uit de volgende plaatsen: 16 uit Raalte, 6 uit Heeten, 2 uit Heino, 2 uit Wijhe en 1 uit Beuningen,
Borne, Haarle, Hellendoorn, Marienheem, Warnsveld, Driebergen, Hoonhorst, Tubbergen, Mook,
Boxtel, Oldemarkt, Haarlem, Olst, Driebergen en Hoogeveen.
Er zijn 14 formulieren ontvangen zonder adresgegevens.
Ruim 30% van de ingevulde formulieren komt van leden uit Raalte en 10% van de formulieren
komt van leden uit Heeten.
Opvallend is voorts dat er sprake is van een relatief grote bijdrage van leden die niet wonen in ons
eigen (verenigings-)gebied. Zij zorgden voor ruim 30% van het aantal ontvangen formulieren.
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Huisvesting

Reeds vanaf de oprichting is boerderij Strunk de vaste thuisbasis van de vereniging. De vereniging
is onderhuurder van de Stichting Sallandse Folklore Raalte, die het gebouw huurt van de Gemeente
Raalte. Vertegenwoordigers van de vereniging maken deel uit van de beheercommissie. We
gebruiken in hoofdzaak het achterste bouwdeel voor de verenigingsactiviteiten en vergaderingen en
het bijgebouwtje voor de bibliotheek en toiletgroep. Tot nu toe is de beschikbare ruimte in het
algemeen voldoende, ook omdat zo nodig een grote tent aan de achtergevel kan worden geplaatst.
Er zijn lopende ontwikkelingen die op korte termijn van grote invloed kunnen zijn op de huisvesting
van de vereniging:
. de Stichting Sallandse Folklore Raalte houdt vermoedelijk in 2014 formeel op te bestaan;
. het toenemend aantal leden;
. toename van het aantal deelnemers voor verenigingsactiviteiten;
. op nieuwe of vernieuwde verenigingsactiviteiten.
Het is noodzakelijk te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor de
vereniging kunnen zijn en hoe daarop bij voorbaat al kan of moet worden geanticipeerd.
Bekend is dat het bestuur van de vereniging betrokken is bij door de Gemeente en de folkoregroep
opgestarte besprekingen over huur, gebruik en beheer van boerderij Strunk. Daarbij speelt niet
alleen het mogelijke opheffen van de Stichting Folklore Salland maar ook het gemeentelijke
voornemen om het verhuur- en beheerbeleid aan te passen van panden waarvan de Gemeente
functioneel eigenaar is. Het beheer moet verder worden geprofessionaliseerd en bij toekomstig groot
onderhoud moeten maatregelen worden genomen om duurzaamheid en het binnenklimaat te
verbeteren. Ook zoekt de Gemeente naar maatregelen die leiden tot verdere verlaging van de
gemeentelijke lasten voor dit soort panden. Dit alles kan gevolgen hebben voor de hoogte van de
huursom en voor de hoogte van subsidie die de Gemeente verstrekt aan gebruikers.
Een aantal (kern-)vragen met relevantie voor de vereniging komt direct op bij kennisnemen van
deze ontwikkelingen:
. kan de vereniging huurder blijven en onder welke (nieuwe) voorwaarden en garanties?
. wie neemt formeel het beheer over als de Folkloregroep ophoudt te bestaan?
. is de vereniging bereid en in staat om dat beheer over te nemen?
. wat betekent zo’n beheerverantwoordelijkheid voor de statuten en mogelijk ook voor de huidige
rechtsvorm van de vereniging?
. neemt de vereniging bezittingen en activiteiten over van de Folkloregroep en zo ja, welke zijn dat
wel/niet en hoe worden die zaken ondergebracht in de organisatie van de vereniging?
Alle mogelijke antwoordvarianten op deze vragen geven voor de vereniging niet alleen nieuwe
kansen, maar in sommige situaties wellicht ook nieuwe risico’s. De werkgroep is van mening dat:
. over zo’n cruciaal vraagstuk als hiervoor aangegeven te weinig (in concrete termen/beelden)
vanuit het bestuur met de leden wordt gecommuniceerd;
. de nieuwe kansen en risico’s voor onze verenigingsbelangen uitsluitend goed kunnen worden
ingeschat vanuit een eigen visie op meerjarige huisvesting van onze vereniging.
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De werkgroep heeft aan de hand van een volledige uitdraai van het ledenbestand een korte analyse
gedaan op de inhoud en aanpak van dat ledenbestand. Dit vanuit de gedachte dat het belang van
een beheerbare en beheersbare ledenadministratie groter wordt bij (sterkte) toename van het aantal
leden.
Geconstateerd is het volgende:
. de gegevens van de leden worden op ordelijke wijze geregistreerd;
. daarvoor wordt gebruik gemaakt van een eigen WORD/EXCEL-bestand;
. in het elektronische bestand worden vastgelegd: naam, adres, postcode en woonplaats;
. ook van het (geen-contributie betalende) gezinslid worden die gegevens daarin vastgelegd;
. de beheerder voegt zelf aan de gegevens een (sorteer-)code van 3- of 4 letters;
.
.
.
.

één der bestuursleden beheert het bestand en zorgt voor voldoende back-up;
er zijn geen formeel aangestelde andere (bestuurs-)leden die dat beheer ook kunnen uitvoeren;
in principe kan ieder bestuurslid een mutatie voor de ledenadministratie aanleveren;
in het algemeen komen de mutaties van de secretaris (nieuwe aanmeldingen, opzeggingen,
adreswijzigingen, enz.);

. alle bestuursleden krijgen van de secretaris direct bericht over nieuwe of vervallen inschrijvingen;
. alle bestuursleden ontvangen regelmatig een nieuwe overzichts-uitdraai;
. de ledenadministratie wordt tevens gebruikt voor het aanmaken van adressen/adresetiketten van
mededelingen, uitnodigingen, de Kruudmoes, e.d.;
. de ledenadministratie bevat ook de gegevens van ‘niet-leden’ waaraan de Kruudmoes moet
worden toegezonden;
. op het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden wordt gevraagd om opgaaf van: telefoonnummer,
geboortedatum, emailadres en ingangsdatum van het lidmaatschap. Deze gegevens worden niet
vastgelegd in het elektronische (leden-)bestand en de ingevulde aanmeldingsformulieren worden
na enige tijd vernietigd, waardoor niet alle gegevens bewaard en beschikbaar blijven.
Met betrekking tot de inhoud van de ledenadministratie van de vereniging kan worden aangegeven
dat van de ruim 450 leden er:
. ca. 300 leden woonachtig zijn in Raalte-dorp;
. ca. 60 leden woont één van de andere dorpen van Raalte (Heino 5, Broekland 3, Nieuw
Heeten 8, Heeten 24, Mariënheem 9, en Luttenberg 10);
. ca. 40 in andere plaatsen (hoge scores zijn: Zwolle 4, Schalkhaar 3, Nijverdal 6, Wijhe 7
en Deventer 3);
. ca. 80 leden gratis 2e gezinslid zijn (er zijn dus maar dan 370 ‘betalende’ leden ! );
. ca. 25 kado-leden zijn geregistreerd in hun 1e (kado-)jaar als lid.
Met betrekking tot de zogenoemde kadobon-leden kan worden aangegeven dat:
. die in hun 1e jaar worden geregistreerd (met einddatum van hun bonnement) in een afzonderlijk
onderdeel van het elektronische (leden-)bestand;
. de secretaris tegen het einde van het abonnementsjaar actie onderneemt om het kado-lid over te
halen zich in te schrijven als gewoon lid.
Opvallend is dat in de grote woonwijken van Raalte Noord slechts 20 à 25 bewoners lid van de
vereniging zijn.
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In de praktijk blijkt komt zeer regelmatig voor dat bestuursleden door leden en niet-leden worden
benaderd om vanuit de expertise en documentatie van de vereniging een bijdrage te leveren aan het
antwoord op een vraag. De antwoord-inspanningen leveren veelal uitstekende resultaten op. En de
vraagstellers zijn er in het algemeen uitermate content mee.
Soms wordt voor de inspanning een kleine financiële bijdrage voor de verenigingskas gevraagd.
Daarvoor zijn geen vaste tarieven.
Er is geen protocol voor het ontvangen, behandelen en afdoen van de vragen.
Met de informatie over (en opgedane kennis van) vraag en antwoord wordt, behoudens een enkele
uitzondering, intern niet gecommuniceerd met de leden.
Het vanuit de vereniging helpen beantwoorden van vragen over historische aangelegenheden is een
service waarmee de vereniging zich sterker kan en mag gaan profileren. En daaruit ook extra
inkomsten gaan genereren voor de vereniging.
Als bij het behandelen van de vragen intern ook de leden van de vereniging wordt ingeschakeld, dan
biedt deze aanpak ook een extra mogelijkheid om de leden actiever te gaan betrekken bij
uitvoeringszaken van de vereniging. En daarbij ook hun specifieke expertise te kunnen inzetten ten
nutte van de vereniging.
Het is gewenst om de service van hulp bij het beantwoorden van vragen over historische
aangelegenheden beter en breder bekend te gaan maken. Voorwaarde daarvoor is wel dat eerst
intern goede interne procedures worden opgesteld voor het ontvangen, behandelen en afdoen van
de vragen. Zo’n protocol voor hulp vanuit de vereniging bij het beantwoorden van vragen van derden
moet onder andere duidelijkheid geven over:
. het vast inzendadres;
. de vaste wijze van administreren/registreren van vraag, afspraken en antwoord;
. de interne regels (waaronder die met betrekking tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor
aanpak van een vraag/antwoord.
Ook moeten er duidelijke aanwijzingen zijn voor onder meer:
. vaststellen en vastleggen wie bestuursverantwoordelijk is voor het behandelen van de vraag;
. vaststellen wie (mede) de uitvoering doet van het behandelen van de vraag;
. vaststellen en vastleggen wat de (streef-)einddatum van beantwoording is;
. de vraagsteller informeren over de aanpak, de behandelaar(s) en de (streef-)opleverdatum;
. de vraagsteller informeren over kosten en/of verschuldigde bijdrage;
. de tijdige actie indien het antwoord niet kan worden geleverd op de afgesproken datum.
Daarnaast is -tenzij respect voor privacy in een incidenteel geval kan spelen- bij elke vraag en
antwoord te overwegen of de informatie daarover ook voor lezers van de Kruudmoes interessant kan
zijn. En daarover dan een uittreksel te publiceren in De Kruudmoes.
Ook zou in het jaarverslag van de vereniging een kort verslag kunnen worden opgenomen van alle
vragen/antwoorden en de aanpak/opbrengst daarbij.
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Nieuwe leden krijgen kort na hun aanmelding:
. een welkomstbrief van de secretaris;
. een flyer (A5) en/of folder (A4) met algemene informatie over de vereniging;
. het boekje ‘Raalte in jaartallen’.
Uit eigen ervaring, uit gesprekken met leden en ook uit de enquête blijkt dat een ruim aantal oude
en nieuwe leden met die informatie niet voldoende bekend raakt met wat de vereniging biedt.
Enerzijds komt dat door weinig of geen ‘zoekgedrag’ van leden zelf. Anderzijds wordt dit onbekend
zijn met de activiteiten van de vereniging veroorzaakt doordat het in de praktijk gewoon lastig en
complex is om als nieuw lid zelf dat beeld/overzicht te krijgen.
Het is daarom gewenst vanuit de vereniging op het gebied van introductie méér te investeren in
nieuwe leden. Die aanpak moet nieuwe leden sneller en beter inzicht geven in wat de vereniging is,
doet en biedt. Het zal die nieuwe leden ook enthousiaster maken om actief gebruik te gaan maken
van hetgeen de vereniging biedt. Daarnaast biedt zo’n aanpak voor de vereniging een unieke
mogelijkheid om direct bij aanmelding te inventariseren of het nieuwe lid over enige tijd met kennis,
vaardigheid of en/of materiaal een bijdrage kan leveren aan de verenigingsactiviteiten.
Een specifiek introductieprogramma voor nieuwe leden kan deze aanpak uitstekend ondersteunen.
Een introductie-bijeenkomst kan heel goed een onderdeel zijn van (een) verenigingsavond(en).
Hoofdlijn van zo’n introductieprogramma is:
. één of meer vaste aanspreekpunten instellen voor de introductie en vragen van nieuwe leden;
. een of keren per jaar een introductie-bijeenkomst houden voor nieuwe leden;
. een uitgewerkt programma maken voor de introductie-bijeenkomsten;
. dat programma na enige tijd evalueren en zonodig bijstellen;
. bij aanmelding het nieuwe lid direct uitnodigen voor de eerstvolgende introductie-bijeenkomst.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen in de introductie-aanpak van nieuwe leden zijn onder
meer:
. de vereniging
. de organisatie/structuur en doelstelling van de vereniging
. de producten en diensten van de vereniging
. de bestuursleden en hun specifieke taken
. het aanspreekpunt voor nieuwe leden;
. beschikbaarheid en gebruik van doop- en overlijdensregisters, foto’s, enz.;
. de bibliotheek
. de verenigingsavonden;
. de contributie;
. de jaarvergadering;
. de nieuwjaarsbijeenkomst;
. de open (zater-)dagen;
. tentoonstellingen, presentaties, publicaties;
. verenigingsjaar/jaarverslag;
. boerderij Strunk (inclusief korte rondleiding);
. de Kruudmoes;
. de Canon van Raalte;
. HCO en IJsselacademie;
. afstemmen of het verenigingsaanbod past op wat men zelf verwacht van de vereniging.
Daarnaast is aan te bevelen het introductieprogramma regelmatig aan te vullen met actuele zaken
uit de vereniging.
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De Unesco heeft in 2013 besloten dat, naast het materieel erfgoed, wereldwijd ook het immaterieel
erfgoed in kaart moet worden gebracht. Op nationaal niveau is deze verplichting belegd bij het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De coördinatie van de uitvoering is
gedelegeerd aan de provincies. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering zelf ligt op
gemeentelijk niveau. Namens de Provincie Overijssel verzorgt Stichting IJsselacademie de
coördinatie binnen onze provincie. De IJsselacademie stemt daarover af met de Overijsselse
gemeenten en heeft aan de historische verenigingen in Overijssel gevraagd om de inventarisatie op
gemeentelijk niveau te gaan invullen.
Onze vereniging is één van de 6 historische verenigingen die direct met het onderwerp aan de slag
is gegaan. Hiertoe werd mede besloten omdat (het bestuur van) de vereniging van mening is dat
inventarisatie en documentatie over het Immaterieel Erfgoed iets is dat we als vereniging zelf moeten
willen hebben.
Een tweetal leden werkt sedert medio 2013 aan de inventarisatie van het Immaterieel Erfgoed.
Bestuurslid Coby Brinkhuis heeft daarbij de rol van ‘Ambassadeur voor het immaterieel erfgoed van
Raalte’ op zich genomen.
De inventarisatie en verdere uitwerking is een omvangrijk traject waaraan in 2014 –en wellicht ook
in 2015- nog veel werk te doen is. Een gedeelte van het resultaat van de inventarisatie wordt
ingebracht in de provinciale verzameling. Hiermee zorgen we er voor dat de tradities en gebruiken
volop in beeld zijn en blijven op zowel provinciaal als landelijk niveau.
De grote inspanning voor de inventarisatie van het Immaterieel Erfgoed kan op termijn alleen waarde
houden indien de verzamelde informatie blijvend wordt beheerd. Dat maakt de informatie
waardevoller, zorgt er tevens voor dat we niet elke 5 of 10 jaar de inventarisatie volledig moeten
overdoen en borgt dat het Immaterieel Erfgoed zowel op gemeentelijk-, provinciaal- en nationaal
niveau voldoende in beeld is en blijft.
De beheertaken zijn onder meer:
. actueel houden van de documentatie die door de huidige werkgroep wordt opgeleverd;
. beschrijven van nieuwe onderwerpen;
. beheer verzorgen van de informatie over onze onderwerpen op de provinciale website;
. beheer verzorgen van de informatie over onze onderwerpen op de landelijke lijst van Nationaal
Immaterieel Erfgoed;
. afstemmen verzorgen met de Gemeente Raalte, de Provincie Overijssel, de IJsselacademie en het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed;
. afstemming verzorgen met de andere historische verenigingen/werkgroepen binnen en buiten de
Gemeente Raalte;
. zorgen voor interne en externe communicatie/PR over het Immaterieel erfgoed;
. invulling geven aan de rol van de lokale Ambassadeur van het Immaterieel Erfgoed;
. jaarlijks aan het bestuur rapporteren over de in het afgelopen jaar uitgevoerde werkzaamheden;
. jaarlijks aan het bestuur voorleggen een plan voor de activiteiten in het komende jaar.
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De website
In de huidige tijd is voor communiceren en publiceren vanuit een vereniging een goede website niet
alleen een onmisbaar maar ook uiterst praktisch. Het biedt extra mogelijkheden tot snel
communiceren, kosten van papier en porti te besparen, informatie continu beschikbaar te stellen aan
ieder die daarvoor geautoriseerd is, ook omvangrijke informatie beschikbaar te stellen, buiten de
reguliere bijeenkomsten een interactieve relatie met de leden te hebben, enz.
De werkgroep heeft een korte analyse gedaan naar de aanpak, layout en inhoud van de websites
van andere historische verenigingen. Conclusie is dat onze eigen website zeker niet de minste is in
dat beeld, maar dat er voor onze vereniging legio interessante en haalbare mogelijkheden zijn om
nog beter gebruik te maken van de mogelijkheden die een website biedt, inclusief het verder
uitbreiden van inhoud en functies van een eigen beeldbank.
Daarnaast heeft de werkgroep een korte analyse gedaan op de recent uitgebrachte nieuwe versie
van de website. De werkgroep vindt dat met de nieuwe versie een sterke verbeterslag is gemaakt
en het is bekend dat het verder vullen/completeren van informatie en foto’s nog enige tijd vergt. De
werkgroep vindt echter ook dat de verbeterslag vooral van ‘cosmetische’ aard is en dat er in
vervolgstappen nieuwe/verbeterde functionaliteiten zouden moeten toegevoegd waarmee onze
website onze interne/externe communicatie en herkenbaarheid nóg beter kan gaan ondersteunen.
Met name bij dit advies acht de werkgroep het raadzaam de concept-uitwerking daarvan voor te
leggen aan een ruime ledenvertegenwoordiging. Daarmee wordt niet alleen intern beschikbare
expertise betrokken, maar wordt ook direct sterker ingezet op draagvlak voor veranderingen.
De werkgroep concludeert dat nodig is de verbetering van de website grondig(er) aan te pakken.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: betaalbaar, beheersbaar, beheerbaar, aantrekkelijke vorm
(passend bij de sfeer van de vereniging), voldoende beveiligd, modern, eenvoudig te gebruiken,
interactief en continu actueel. Ook moet het voor bestuursleden mogelijk zijn om, al dan niet via
een beheerder, snel en op eenvoudige wijze informatie op de website op te nemen of te wijzigen.
De werkgroep acht het belang van modernisering van de website zo groot dat desnoods financieel
méér moet worden geïnvesteerd in expertise.
Wellicht kan de (tijdelijke) werkgroep te zijner tijd worden omgezet in een permanente (ICT-)
werkgroep waarvan ook onze ICT-expertise onderdeel gaat uitmaken.
Hierna is opgenomen een overzicht van de analyse van websites van andere verenigingen.
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Historische kring Losser
De Stichting Historische Kring Losser werd opgericht in 1969 en stelt zich ten doel de kennis van
en de interesse voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser te bevorderen.
In officiële taal wordt het in de stichtingsakte van 30 mei 1969 als volgt omschreven:
De Stichting stelt zich ten doel:
. de beoefening van de historie, volkskunde en archeologie en al wat hiermede in verband
staat, in de ruimste zin van het woord; in het bijzonder van de gemeente Losser;
. het wekken van belangstelling voor en het opsporen en verzamelen van alles, wat
betrekking heeft op het in lid A genoemde.
De Stichting tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door het houden van bijeenkomsten, het
organiseren van excursies, het uitgeven van geschriften en het medewerken aan het behoud van
het Lossers eigene, al dan niet in samenwerking met een verwant doel.
Historische kring Hellendoorn/Nijverdal
De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een vereniging die bestaat uit geïnteresseerden in de
geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Al sinds 1992 zetten we ons in voor behoud en herontwikkeling van cultureel erfgoed. Dat doen we bijvoorbeeld door het documenteren en ontsluiten
van het plaatselijk verleden, maar ook gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren.
Heemkundevereniging Borne
Doelstellingen van onze Heemkundevereniging: Het beheren, bevorderen, verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, volkskunde en cultureel erfgoed. Het maken van
studies en het opwekken van belangstelling voor historie, recht en volkskunde in de ruimste zin
van het woord, in het bijzonder van de gemeente Borne en zijn omgeving. Inspiratie is de sleutel
tot behoud en ontwikkelen van het erfgoed van Borne dat een onderdeel is van cultuureducatie.
Op verzoek van de burgemeester van Borne, drs.J.W.J.M.van Bemmel, tevens voorzitter van de in
1959 opgerichte Stichting Bussemakerhuis, kwamen op 17 september 1962 de " Vrienden van het
Bussemakerhuis " bijeen. Deze groep mensen stelde zich ten doel de historie van Borne uit te
dragen. " Meester " G.J.H.Dijkhuis werd voorzitter en een jaar later werd G.J. ten Voorde secretaris
en H.Hulshoff penningmeester.
*
*
*
*
*

het
het
het
het
het

verzorgen en houden van lezingen, exposities, excursies en fiets / wandeltochten
beschikbaar stellen en toegankelijk maken van archief materiaal en documentatie
verrichten van onderzoek en bewerken van historische bronnen en archief materiaal
organiseren van ledenactiviteiten en publiceren van facetten van verleden en heden
geven van toekomst visie en meewerken aan het behoud van het " aan Borne eigene "

Historische vereniging Kampen Jan van Arkel
Als historische vereniging stelt Jan van Arkel zich ten doel de kennis en belangstelling voor de
geschiedenis van de IJsseldelta en zijn bewoners te bevorderen. Concreet betekent dit, dat zij het
onderzoek en de bekendmaking van allerlei aspecten van het verleden van deze streek wil
stimuleren, coördineren en steunen. Zij streeft ernaar een ontmoetingspunt te zijn voor allen die
hun kennis van de boeiende geschiedenis van de stad Kampen en zijn omgeving willen verbreden
en verdiepen.
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
Op 3 november 1998 besloot een aantal inwoners van het dorp Diepenveen – onderdeel van de
toenmalige gemeente Diepenveen – dat het hoog tijd werd om voor hun gemeenschap een eigen
historische werkplaats in te richten. Want door de op handen zijnde samenvoeging van hun
gemeente met Deventer zou de lange eigen boeiende geschiedenis van hun dorp wel eens in
vergetelheid kunnen raken. Het werkterrein van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en
Omgeving beslaat het grondgebied van de vroegere marken Tjoene en Rande. Tot het begin van de
vijftiende eeuw bleef dit natte stukje Salland aan de boorden van de IJssel goeddeels woest en
leeg. Het jaar veertienhonderd werd het eigenlijke stichtingsjaar van het dorp Diepenveen. In dat
jaar trok trok vanuit het naburige Deventer een groepje vrouwen, geïnspireerd door de religieuze
hervormingsbeweging van Geert Grote, dit drassige gebied binnen. Op een rivierduin maakten ze
kwartier voor de spirituele gemeenschap die al snel in een groot deel van Europa school zou maken
als het Vrouwenklooster van Diepenveen. In 1578 werd het omvangrijke gebouwencomplex met de
grond gelijk gemaakt door de Staatse troepen. Alleen de kloosterkerk bleef gespaard. Tot op de
dag van vandaag fungeert dit restant van een roemrijk verleden als dorpskerk.
Historische vereniging Steenwijk en omstreken
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Doel: verdieping en uitbreiding van de kennis op het gebied van de lokale en regionale
geschiedenis. Dit doel wordt nagestreefd door het uitgeven van publicaties, het instellen en
onderhouden van werkgroepen, het organiseren en ondersteunen van onderzoek en
activiteiten op historisch en aanverwant gebied, het leggen en onderhouden van externe
contacten, het medewerken aan projecten van historisch belang en het verstrekken van
informatie daarover aan zowel de leden als andere belangstellenden.
Ontstaan: in het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken.
Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing, dat een groep wakkere inwoners met
gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken
oprichtte. In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van
een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
Historische mededelingen, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en
Omstreken. Het verschijnt viermaal per jaar. Getracht wordt een hoge norm na te streven qua
vormgeving en inhoud. Bij speciale gelegenheden verschijnen themanummers, zoals de eerste keer
in 1985 een nummer werd gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Het werd in een oplage van 8000
exemplaren door de toenmalige gemeente Steenwijk bekostigd en werd huis-aan-huis verspreid.
Historische Vereniging Wijhe en Oudheidkamer
Jacob Janssen (1916 - 2006), zoon van de laatste veldwachter van Wijhe, was in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw een verwoed verzamelaar van "olde spullegies". Hij had daarvoor twee
arrestantencellen in de toren van de voormalige hervormde kerk in Wijhe ter beschikking. Deze
ruimte bleek al spoedig te klein. Het beheer en exposeren was een onmogelijke opgave voor één
persoon.
Een initiatiefgroep bestaande uit de heren Janssen, J. Wienbelt, D.J. Jonkman en G.J.Veerman
hebben de aanzet gegeven tot de oprichting van een oudheidkamer en van de historische
vereniging.
De vereniging werd opgericht op 12 september 1978. Op 25 april 1981 werd de oudheidkamer aan
de Kerkstraat 34 geopend en officieel "Oudheidkamer IJsselstreek" gedoopt. Het is een bloeiende
vereniging met meer dan 500 leden.











Historische kring Dalfsen
We leggen door onderzoek verkregen kennis, resultaten uit onderzoek of eigen ervaring schriftelijk,
dan wel op film, foto, video etc. vast;
we doen verslag van onze opgedane kennis door middel van publicaties, het houden van lezingen,
excursies en exposities.
Doelstellingen
In artikel 2 van de statuten, opgesteld in 1992, is de doelstelling als het volgt weergegeven:
De vereniging stelt zich ten doel algehele belangstelling voor de historie van de gemeente Dalfsen (
noot: exclusief de voormalige gemeente Nieuwleusen) door middel van geschiedkundige en/of
andere activiteiten, alsmede voor onderzoek van de lokale/regionale geschiedenis, te bevorderen,
in het ruimste zin des woords.
De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a. het uitgeven van het verenigingsorgaan "Rondom Dalfsen" en andere publicaties;
b. het samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking nastreven en het
doel op overeenkomstige wijze trachten te bereiken;
c. het geven van voorlichting, het houden van lezingen en het verstrekken van informatie aan haar
leden en andere belangstellenden;
d. het organiseren en ondersteunen van, dan wel het meewerken aan projecten en activiteiten van
geschiedkundig belang;
e. het aanleggen en instandhouden van een verzameling historisch materiaal ten dienste van
bovenstaande activiteiten, zo mogelijk in een daartoe in te richten gebouw, dat door de vereniging
wordt verworven en beheerd.
Opmerking:
Punt e van de doelstelling is in inmiddels ten dele achterhaald , sinds 1 september 2003, officieel
geopend op 1 mei 2004, beschikt de Historische Kring Dalfsen over een fraai eigen onderkomen,
het Historisch Centrum Dalfsen in het Beatrixgebouw (voormalige Huishoudschool) aan de
Ruitenborghstraat nr 56.
Stichting Historische Kring Wederden
Hartelijk welkom op de site van de Stichting Historische Kring Wederden in Wierden.
De Stichting is eind 1995 opgericht met de bedoeling de kennis van het eigen dorp en volk te
bevorderen en belangstelling te wekken voor datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd
is.
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Hoe brengen we dit tot stand?
 We leggen door onderzoek verkregen kennis, resultaten uit onderzoek of eigen ervaring
schriftelijk, dan wel op film, foto, video etc. vast;
 we doen verslag van onze opgedane kennis door middel van publicaties, het houden van
lezingen, excursies en exposities.
Activiteiten
Om het contact met onze donateurs te verstevigen en ze tevens door interessante lezingen op de
hoogte te brengen van wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, - dikwijls met een connectie
naar het heden - organiseren wij gemiddeld zes keer per jaar een avond waarvoor wij een gastspreker uitnodigen. En met groot succes, zo is ons de afgelopen jaren gebleken, want onze
avonden worden zeer druk bezocht. Donateurs hebben doorgaans gratis toegang. De data van
deze bijeenkomsten zullen op deze website en de plaatselijke en regionale pers worden
gepubliceerd.
Nieuwe huisvesting Historische Kring en Galerie Grootn Jans
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Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Werkgroep Historisch Perspectief
betreft

: Eindrapport / Bijlage 11
Historische verenigingen/werkgroepen in Raalte

In de formele naam van de vereniging is opgenomen dat de vereniging een werkbereik heeft voor
Raalte en omstreken. De toevoeging en omstreken geeft werkruimte om ook aandacht te hebben
voor meer algemeen Sallandse aangelegenheden. De aanduiding Raalte geeft niet alleen ruimte om
de belangen van de historie van Raalte-dorp te behartigen, maar ook die van de 8 andere dorpen
die formeel onderdeel uitmaken van de Gemeente Raalte.
In een aantal dorpen van Raalte is in de loop der jaren een eigen historische vereniging/werkgroep
ontstaan. Dat zijn: De Omheining in Heino (en Lierderholthuis en Laag Zuthem), het Omnihuus in
Mariënheem, de Historische Werkgroep Heeten, de Archiefgroep Nieuw Heeten, de Laarman in
Luttenberg en Stichting Historie Broekland.
Voor zover bekend doet het bestuur al vele jaren pogingen om, samen met inwoners van de andere
dorpen van Raalte, afspraken te maken over ‘wie wat doet’ op gebeid van de lokale historie en hoe
kan worden samengewerkt bij onderwerpen die een breder gebied betreffen dan dat van het
specifieke dorp.
Tot nu toe is het (zichtbare) resultaat daarvan niet veel verder dan dat adhoc en vraag-/
probleemgericht wel eens wordt afgestemd met vertegenwoordigers van één van de hiervoor
aangegeven organisaties. En dat de Werkgroep Heeten als enige van de overige dorpen van Raalte
een vertegenwoordiger heeft in het bestuur van de vereniging.
Deze situatie leidt in de praktijk bij niemand van de betrokkenen tot volle tevredenheid. Ieder heeft
het gevoel dat betere afspraken meer recht kunnen doen aan zowel de eigen dorpsbelangen als aan
de belangen van de vereniging en de belangen van de historie van Raalte-dorp en van alle dorpen
gezamenlijk. We moeten ons daarbij ook realiseren dat –als we dat al zouden willen- samenvoegen
van alle activiteiten en leden uit alle dorpen van de Gemeente Raalte dorpen in ėėn vereniging zou
betekenen dat er een vereniging ontstaat met 1.500 a 2.000 leden. Met zowel een bestuurlijk als
uitvoerend aandachtsgebied dat vervolgens niet/nauwelijks overzichtelijk zal zijn in te vullen.
De werkgroep is van mening dat het tijd is om een duidelijker/krachtiger standpunt te gaan innemen
over hoe, zowel formeel als in de dagelijkse praktijk, om te gaan met de belangen van de lokale
historie in de verschillende dorpen van Raalte. Dat is voor alle betrokkenen én voor die lokale historie
van belang.
Vertrekpunt bij uitwerken van dat standpunt moet zijn dat niemand met mėėr (detail-)kennis en
beter overzicht de belangen van de historie van een dorp kan behartigen dan de inwoners van dat
dorpen zelf.
NB.
Het rapport Sallander in hart en nieren bevestigt dat de praktijk leert dat behartigen van de belangen
van lokale historie het meest gediend is bij het expliciet beleggen van de verantwoordelijkheid
daarvoor bij (amateur-)historici die zelf woonachtig (zijn in het (deel-)gebied.

De werkgroep vindt dat, vanwege de vele raakvlakken, een frequente en goede afstemming tussen
alle betrokkenen een grote meerwaarde heeft voor ieder en voor het geheel.
Daarnaast is de werkgroep van mening dat duidelijkheid naar alle betrokkenen vereist dat er in de
onderlinge afbakening en samenwerking sprake is van ėėn lijn/aanpak die door en voor iedere
betrokkene wordt aangehouden.
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Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Werkgroep Historisch Perspectief
betreft

: Eindrapport / Bijlage 12
Nieuwe activiteiten

In de enquête is een aantal voorstellen gedaan voor opstarten van nieuwe verenigingsactiviteiten.
De werkgroep heeft er zelf geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar tijdens het werk ontstond
spontaan ook een aantal ideeën voor nieuwe verenigingsactiviteiten. Een deel van die activiteiten
biedt tevens nieuwe mogelijkheden om extra inkomsten voor de vereniging te genereren.
Hierna zijn die ideeën voor nieuwe activiteiten opgenomen.
. organiseer nieuwe (interactieve) thema-sessies/presentaties met als onderwerp bij voorbeeld:
. de historie van lokale bakkers, slagers, horeca en andere lokale neringdoenden;
. foto’s van oud Raalte e.o.;
. streektaal (het dictee der Sallandse taal of een streektaal-quiz).
. organiseer lezingen over onderwerpen die voor veel leden interessant zijn, zoals bijvoorbeeld:
. wat is en doet het HCO,
. wat is en doet de IJsselacademie;
. een rentmeester, een archeoloog, een vertegenwoordiger van gemeente of provincie die
betrokken is bij ons lokaal/regionaal erfgoed.
. organiseer één keer per jaar een ‘grote’ lezing met een lokaal/regionaal bekende spreker (ds.
Anne van der Meiden, Frederik F. Barends, Herman Hannink, enz.).
. laat vaker de eigen leden een inleiding/presentatie laten verzorgen over hun eigen onderzoek;
. verzorg thema-sessies/presentaties tegen betaling ook verzorgen op locatie (bijv. in het Kultuurhuus, in de verzorgingshuizen, bij andere (historische) verenigingen, enz.).
. verzorg thema-avonden/lezingen in de lokale media aankondigen en tegen betaling ook openstellen voor niet-leden.
. ontwikkel een historische wandeling in Raalte, beschikbaar via onder andere de lokale horeca, de
balie van het gemeentehuis, het VVV-punt bij Bruna en de Bottermarkt.
. verzorg voor bedrijven, beroepsgroepen of organisaties/verenigingen in Raalte een presentatie of
een expositie verzorgen over hun eigen lokale historie (bijv. bij een jubileum).
. maak themamappen (papier en/of elektronisch) maken over straten/wijken/buurten, beroepen,
huizen, winkels, bewoners, recepten, verenigingen, enz).
. biedt tegen geringe vergoeding afdrukken van foto’s aan uit onze fotoverzamelingen.
. werf meer sponsors voor advertenties in de Kruudmoes en voor (mee-)financieren van (nieuwe)
activiteiten, waaraan mede hun naam kan worden verbonden.
. biedt aan onderwijsinstellingen stageplaatsen aan waarin stagiaires ons kunnen helpen met opzetten van (nieuwe) activiteiten.
. denk na over mogelijkheden tot het (mee-)organiseren van grotere activiteiten als bijvoorbeeld:
. een kerstmarkt in boerderij Strunk;
. het opzetten van een ouderwetse mei-kermis;
. een historisch ‘daggie old Raolte’ in het centrum van Raalte.
. participeren in de aanpak van het gemeentelijke project Raalte Ruilt, met als aanbod de expertise
van de vereniging voor historisch onderzoek en op de andere partij toegesneden themasessies/
presentaties aan en genereer hieruit praktische en financiële voordelen voor de vereniging.
. houdt vaker open dagen en zorg daarbij voor steeds een ander aantrekkelijk onderwerp/thema;
. onderzoek of haalbaar is om in de maanden juli en augustus elke woensdagochtend, vanuit een
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tijdelijke huisvesting in de directe nabijheid van de Bottermarkt, een expositie te houden als die
van Stoppelhaene 2013.
. denk na over het opzetten van een vorm van interessegroepen, te formeren uit de leden die
contact zoeken met andere leden met hetzelfde interessegebied; deze aanpak kan een onderdeel
zijn van het aantrekkelijker maken van de verenigingsavond.
. denk na over het aanbieden van een ‘combi-abonnement’ waarmee leden voor een gereduceerd
tarief tevens lid zijn van de historische vereniging/werkgroep van één van de andere dorpen van
Raalte. Hierdoor nemen ledenaantal en contributie-opbrengst voor elke vereniging/werkgroep toe
en blijven de (combi-)leden via de verenigingsbladen goed op de hoogte van wat er speelt in de
vereniging(en). Dit kan een extra stimulans zijn voor samenwerken tussen (de leden van) de
verenigingen/werkgroepen. Om extra inkomsten te kunnen genereren het bedrag van het combiabonnement uiteraard hoger zijn dan de kosten van verenigingsblad en toezenden daarvan.
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