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Jaarverslag 2020 

1. Algemeen.   

Wie had tijdens de gezellige Nieuwjaarsreceptie op 11 januari gedacht dat 2020 

zo’n vreemd jaar zou worden. We waren vol ambitie voor het komende jaar. 

Verdere digitalisering van onze collectie, verplaatsing en inrichting van het 

winkeltje van Kreileman, activiteiten rond 75-jaar Vrijheid, de Open Dag, de 

Vrijwilligersmiddag, de Jaarmarkt en de Anton Pieckmarkt.                                                            

Dat alles werd verstoord door de Corona Lock-down op 14 maart 2020 en de 

daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen.                                                                             

Het Infocentrum dicht, geen bezoekers of gezelligheid in de horeca. Door het 

bestuur werd een maximum vastgesteld voor aantal toegestane personen per 

ruimte. Het bestuur vond dit noodzakelijk omdat veel van onze leden qua leeftijd 

tot de risicogroep behoren.                                                                                                                              

2. Bestuur  

De Algemene Ledenvergadering kon i.v.m. de beperkende maatregelen niet 

doorgaan en is verschoven naar een later tijdstip.  

Van het bestuur zijn met ingang van 21 maart 2020 aftredend: Teun Visser, 

Raymond de Groot en Harry van Essen. Teun en Harry hebben aangegeven          

niet-herkiesbaar te zijn. Hun bestuurslidmaatschap eindigt daarom met ingang 

van 21 maart 2020. Raymond stelt zich wel kiesbaar en zal op de eerstvolgende 

ALV worden benoemd als bestuurslid.                                                                                                                                                          

Met ingang van 21 maart 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:                                                                                                                                                              

Ans Mensink-van den Noort, voorzitter;                                                                                              

Gé Gijzenij, penningmeester;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jolande Biljardt, bestuurslid;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mies Karrenbeld, bestuurslid met werkveld Infocentrum.                                                                      

Raymond de Groot, kandidaat-bestuurslid 

Er zijn 2 vacatures. Naar opvolgers wordt gezocht. 

Het bestuur heeft in 2020 twaalf keer haar reguliere bestuursvergaderingen 
gehouden. Op de agenda staan als vaste punten o.a. de financiën van de 
vereniging, de website en in breder kader de ontwikkelingen rond de 
digitalisering van het verenigingsarchief (Adlib/OpenAtlantis).                                                               
Er is tweemaal een overleg geweest tussen het bestuur en de werkgroepen, met 
als belangrijk thema het afstemmen van de werkzaamheden van de 
onderscheidene werkgroepen.                                                                                                                                                        
In 2020 is de ontwikkeling van de toekomstvisie van het Infocentrum 
(Infocentrum 2.0) afgerond. De Samenwerkingsovereenkomst met de partners 
van het Infocentrum, is ondertekend en zal in 2020 en verdere jaren worden 
uitgewerkt. Op verzoek van de gemeente Olst-Wijhe doen we mee in het project 
75 jaar vrijheid dat in 2020 effectief zal worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
In 2020 is verdergegaan met de digitalisering van de gegevens van onze 
vereniging. Het blijft een wens om de verenigingscollectie, opgenomen in het 
archiefsysteem Adlib/OpenAtlantis, onder te brengen in MijnStadMijnDorp 



(onderdeel van het HCOI). Ook in 2020 is hieraan door meerdere werkgroepen 
aan gewerkt.                                                                                                                        

3. Ledenbestand                                                                                                                                                                     

Op 1 januari 2020 telde de vereniging 406 leden. Het aantal leden blijft redelijk 

stabiel, maar zou wel mogen groeien.   

4. Jaarprogramma 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Op 11 januari werd in het Infocentrum weer de traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst van het Olster Erfgoed georganiseerd. Onder genot van 

knieperties en oliebollen en niet te vergeten de boerenjongens en - meisjes 

wensten zo’n vijftig leden elkaar een goed en gezond 2020.                                  

Verdere activiteiten zijn er niet geweest.                                                          

5. Werkgroepen                                                                                                                          

Door de beperkende Coronamaatregelen hebben de meeste werkgroepen 

(Archivering, Dialect, Genealogie, Publieksmappen en Voorwerpen) hun 

werkzaamheden opgeschort, dat wil zeggen, dat men niet meer in volledige 

bezetting bij elkaar komt in het Infocentrum. En daar waar digitaal gewerkt kan 

worden, wordt dat gedaan.                                                                                                   

Individuele leden van een aantal werkgroepen verrichten, onder strikte 

voorwaarden, nog wel werkzaamheden in het Infocentrum. Met name degenen 

die zich bezighouden met de verdere digitalisering van onze collectie.   

Ook de werkgroep Exposities en Klussen en onderhoud hebben werkzaamheden 

verricht in het kader van het verplaatsen en inrichten van de winkel van 

Kreileman.                   

De werkgroep Oude begraafplaats daarentegen kon haar werkzaamheden 

gewoon voortzetten, omdat de werkzaamheden in de buitenlucht worden 

verricht en er voldoende afstand kon worden gehouden. 

Redactie Tijdschrift                                                                                                                                   

In 2020 verschenen de uitgaven 84, 85 en 86 van het Tijdschrift.                              

Kopij is soms schaars en kost het moeite een Tijdschrift uit te brengen.                

Het formaat van het Tijdschrift is in 2020 gewijzigd. Ook de bezetting van de 

redactie is minimaal. (2 personen) Daarom nogmaals een oproep voor versterking 

van de redactie.  

        Videogroep Olst-Wijhe  

       2020 Het jaar waarin Corona het voor het zeggen krijgt terwijl eigenlijk het gehele 

       land druk doende is met de voorbereidingen voor de viering van 75 jaar vrijheid.

       Ook de videogroep is ingeschakeld bij de gemeente brede overleggen waarin alle 

       activiteiten en evenementen, betrekking hebbend  op 75 jaar vrijheid worden 

       besproken en voorbereid en waarin ook onze groep een belangrijke rol kan gaan 

      spelen. Uiteindelijk zijn van al die momenten maar enkele tot uitvoering gebracht 

       helaas. Er waren al opnames gemaakt van de (jaarlijkse) Veteranen Dag die  

       gebruikt zouden worden in de film over 75 jaar vrijheid. Daarnaast is de  

        nieuwjaarsreceptie opgenomen, het leggen van de Stolpersteine in Wijhe, het 



       poten van de tulpenbollen voor de 4-meiviering, de reis van de srv-bus door de 

       gemeente Olst-Wijhe waar verhalen verteld konden worden en zo ook nog  

       een aantal  kleinere activiteiten die, ondanks de coronacrisis toch konden        

      worden uitgevoerd. (o.a. de Veldtocht langs de scholen binnen de gemeente). 

      Ook in 2021 zullen enkele activiteiten alsnog plaatsvinden (o.a. de activiteiten 

       de vloerzeilfabriek in Wijhe) waarna we hopen dat er toch nog een film kan   

      komen die iets laat zien over 75 jaar vrijheid in combinatie met alle ellende    

       rondom het virus. 

      Andere zaken die speelden: de videogroep heeft een filmscanner aan kunnen 

      schaffen waarmee oude super- en single 8 films kunnen worden gedigitaliseerd; 

      daar wordt inmiddels goed gebruik van gemaakt. Verder wordt aandacht besteed 

      aan het inventariseren en digitaliseren van onze apparatuur en gemaakte films in 

      het verleden. 

      T.a.v. de huisvesting werden we geconfronteerd met een interne verhuizing waar   

      we niet erg gelukkig mee waren vanwege de beperkte ruimte die we toegewezen 

      kregen. Inmiddels is in overleg met Leon geregeld dat we voor onze bijeenkomsten 

      gebruik mogen maken van de filmzaal. 

      We hebben vanwege de veranderingen in de computersystemen in het     

      Infocentrum een begin gemaakt met het fabriceren van trailers van onze   

      gemaakte films voor de nieuwe schermen in het centrum.   

     Verder hebben we opnames gemaakt van een optreden in de Olsterhof van Jasper 

      van ’t Hof met zijn bandleden waar ook een dvd van is gemaakt. En vanwege het 

      niet  doorgaan van de Sinterklaasintocht heeft de videogroep samen met de   

      badmutsen en in overleg met de Olster ondernemers een aantal korte films   

     gemaakt vooraf aan Sinterklaas (het S.I.D.-project). Ook zijn vanwege de    

     voortdurende crisis rondom Corona gesprekken gevoerd met Luisella Lai om de 

     mogelijkheden te bezien van een pop die een soort lifestream kan verzorgen      

     binnen verpleeg- en verzorgingstehuizen  (omdat verder niemand patiënten mag 

     bezoeken) zodat toch ook daar een verzetje geboden kan worden aan de      

     bewoners. Met een subsidie van o.a. de provincie Overijssel heeft dit        

     inmiddels tot een mooi resultaat geleid. 

     Hopelijk hebben we volgend jaar weer wat meer nieuws te melden vanuit onze 

     groep.                                                                                                                                                                                                             

6. Infocentrum.                                                                                                                                  
In 2020 hebben een kleine 10000 mensen een bezoek gebracht aan het 

Infocentrum. Door de sluiting van het Infocentrum werden de normale 
bezoekersaantallen (35000-38000) bij lange na niet gehaald. De nieuwe 
organisatiestructuur Infocentrum 2.0 is in 2020 gerealiseerd. Bij Infocentrum 2.0, 
gaat het met name om het vastleggen van de samenwerking tussen de partners 
van het Infocentrum en de positie van de vrijwilligers. 


