Notulen Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op
zaterdag 16 oktober 2021 in Het Boschhuis te Ter Apel (Boslaan 6). De vergadering
begint om 13.30 uur.
64 aanwezigen
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter memoreert dat we de gebruikelijke ALV in maart 2021 vanwege de
covid-lockdown niet konden organiseren.
2. Vaststelling van de agenda.
Twee agendapunten worden toegevoegd aan de agenda onder punt 4: Open
Monumentendag en het project Joods leven in de grensstreek.
3. Notulen van de ALV van 7 maart 2020 te Onstwedde.
De voorzitter neemt het verslag van de laatste ALV met ons door. Zonder wijzigingen
vastgesteld.
4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
- Vanwege de lockdown zijn er heel veel tijdschriften in te zien. In december zullen
nagekomen tijdschriften gepresenteerd worden.
- Canon Westerwolde. Inmiddels zijn er 8 leden die meewerken aan de realisering
van de Canon van Westerwolde. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de
secretaris.
- Het bestuur vraagt om ondersteuning bij het organiseren van een excursie. Ook
hiervoor kan men zich melden bij de secretaris.
- Open Monumentendag Westerwolde door Jochem. Na de gemeentelijke
herindeling heeft de commissie van Bellingwedde in 2019 OMD georganiseerd.
Vanwege corona werd in 2020/2021 OMD niet of beperkt georganiseerd. Astrid
Lüursen heeft inmiddels aangegeven te stoppen. De commissie is daardoor erg
klein geworden. In veel gemeenten wordt OMD georganiseerd door een
Historische Vereniging. Dit is in het bestuur van de HVW gekomen en het bestuur
vindt dit een goed idee. Veel van onze leden zijn betrokken en geïnteresseerd in
het monumentale vastgoed in onze regio. Voorstel is om een commissie op te
zetten onder de vleugels van de HVW. De vergadering stemt in met dit voorstel.
De voorzitter verzoekt de leden om dit te overdenken, en zich bij hem te melden
wanneer men geïnteresseerd is.
- Project Joods leven in de Grensstreek door Geert. Synagoge Groningen heeft i.s.m.
de Ehemalige Jüdische Schule in Leer een expositie gemaakt over de vroegere

-

-

joodse gemeenschappen in de grensstreek Groningen-Ostfriesland. Deze expositie
is nu te zien in De Klinker in Winschoten en zal in november te zien zijn in de
Synagoge Bourtange. Het gelijknamige boek is gratis te verkrijgen op deze
locaties. Op 27 oktober worden in De Klinker twee lezingen verzorgd over dit
thema.
De voorzitter memoreert het verschijnen van De Landschapsbiografie
Westerwolde. Bij voorintekening konden leden van de HVW 10 euro korting
ontvangen. Komende week wordt het boek verzonden en dan is het ook
verkrijgbaar bij de boekhandel.
De publicatie van het onderzoeksrapport omtrent de bouwhistorie van Klooster Ter
Apel zal uitgebreid aan bod komen in de lezing na de pauze.

5. Financieel verslag 2020, begroting 2021 en verslag van de kascommissie, door de
penningmeester.
- De penningmeester geeft een toelichting op de balans 2020 en de begroting 2021.
o Er zijn gelabelde bedragen, die enkele voor een bepaalde bestemming
gebruikt mogen worden. Zoals historische objecten, educatieve voorziening
en ook het 40-jarig jubileum. Dit laatste is niet gerealiseerd, vanwege de
lockdown.
o Portokosten is een blijvend stijgende kostenpost. In 7 jaar tijd is de prijs
van een postzegel verdubbeld.
§ Terra Westerwolda wordt met businesspost verstuurd, dat is een
gereduceerd tarief.
§ Er zijn nog ruim 40 leden die geen emailadres bij de secretaris
hebben opgegeven en per post op de hoogte worden gehouden van
ledenactiviteiten.
§ Is het een idee om een ledenuitnodiging per post met Terra
Westerwolda te versturen? Dit is zeker het overwegen waard
wanneer dit synchroon kan lopen.
o Vanwege de niet gerealiseerde ledenbijeenkomsten, is er in 2020 weinig
geld uitgegeven. Ruim 4100 euro is toegevoegd aan het kapitaal.
o Betreffende de begroting 2021 geeft de penningmeester een toelichting.
We zien hier dat de portokosten voor 9 maanden 2021 al gelijk zijn aan het
hele jaar 2020, terwijl er nog één vergadering en één tijdschrift verzonden
moet worden. De penningmeester spreekt het vermoeden uit dat het jaar
2021 toch positief afgesloten kan worden.
o Het bestuur heeft in 2020 afgezien van de jaarlijkse bijdrage van Het
MOW voor het tijdschrift Terra Westerwolda, omdat het museum vanwege
de noodgedwongen lockdown veel minder inkomsten had. Voor 2021 heeft
het MOW de jaarlijkse bijdrage al geleverd.
-

De kascommissie doet bij monde van dhr. Van Heeringen verslag en stelt de
vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent
decharge aan het bestuur. De penningmeester dankt de vergadering voor het
vertrouwen.

6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
- Dhr. Van Heeringen en dhr. Van Gelderen worden door de voorzitter bedankt voor
hun bijdrage aan de kascommissie. Dhr. Van Heeringen is aftredend.
- Dhr. Wijnholds uit Ter Apel wordt benoemd tot nieuw lid van de kascommissie.

7. Jaarverslag 2020 (meegezonden), door de secretaris.
- Heeft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gevolgen voor de
vereniging? Dit is besproken in ons bestuur. Wanneer er agendapunten zijn die
mogelijk tot belangenverstrengeling voor individuele bestuursleden kunnen
zorgen, wordt dit vooraf aangegeven. De statuten van de HVW zijn in 2012
herzien.
8. Bestuursverkiezing.
- Statutair aftredend zijn aftredend de heer J.S.A. Huizing en mevr. H.A.H. KuperDijkmeijer. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Namen van eventuele
tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering
ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes. Er zijn geen tegenkandidaten
ingediend. De vergadering stemt met applaus in met herbenoeming.
-

De heer E. Wubs neemt afscheid als vertegenwoordiger van de Historische Kring
Ter Apel in het bestuur. Op het moment van schrijven was nog niet bekend wie
zijn plaats inneemt. Erik blijft actief als eindredacteur van Terra Westerwolda. De
Historische Kring zal een nieuw bestuurslid leveren voor deze geborgde zetel.

9. Rondvraag.
- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Pauze.
11. Lezing
Het inhoudelijke gedeelte van deze vergadering stond in het teken van het
bouwhistorisch onderzoek van het Klooster in Ter Apel. Jim Klingers en Hans
Ladrak verzorgden een duo-lezing n.a.v. hun onderzoek dat heeft geresulteerd in het
boek ‘Huis van het Nieuwe Licht’. Bouwhistorische opname van het
Kruisherenklooster Ter Apel (2021).
Museum Klooster Ter Apel duikt regelmatig op in allerlei publicaties, van populair tot
wetenschappelijk. De eensluidende bouwgeschiedenis die daarbij vaak te vinden is,
wekt op het eerste gezicht de indruk dat de bouwhistorie van het gebouw al behoorlijk
goed is uitgezocht. Dit blijkt zeer betrekkelijk te zijn. Er zijn door de eeuwen heen
enkele onderzoeken naar het gebouw geweest, maar nooit een gedegen gedetailleerd
onderzoek. Stichting Museum Klooster Ter Apel die samen met Adema Architecten de
mogelijkheden bekijkt hoe het museum beter toegankelijk en publieksvriendelijker
kan worden gemaakt, heeft deze kans aangegrepen eindelijk het hele gebouw
bouwhistorisch te laten onderzoeken. Hans Ladrak en Jim Klingers van Battjes &
Ladrak en Klingers Bouwhistorie & Restauratie kregen de opdracht. In hun lezing
toonden ze de nieuwste inzichten, maar ook hun onderzoeksmethodiek.
Na afloop van de vergadering begeleidden Ladrak en Klingers een rondleiding in en
rondom het klooster, voor de leden die zich hier voor hadden aangemeld.
12. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en sloot de vergadering.

