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Jaarverslag 2021 

1. Algemeen.   

Ook in 2021 hebben we te maken gehad met de beperkende 

Coronamaatregelen. Het Infocentrum was een deel van het jaar 

gesloten en er waren geen activiteiten voor de leden. De 

werkgroepen hebben zo veel mogelijk hun werkzaamheden verricht, 

met in acht name van de nodige voorzichtigheid. 

2. Bestuur  

In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:                                                                                                                                                              

Ans Mensink-van den Noort, voorzitter;                                                                                              

Gé Gijzenij, penningmeester;                                                                             

Harry van Essen, secretaris;                                                                                                    

Jolande Biljardt, bestuurslid; 

Raymond de Groot, bestuurslid. 

Harry van Essen heeft in reeds 2020 aangegeven zijn 

bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Hij is aftredend in 2023.                                                                                    

Door het vertrek van Teun Visser en Mies Karrenbeld in 2020 bestaat 

het bestuur uit 5 personen, voorheen was dat 7 personen. Er zijn dus 

in 2023 drie vacatures binnen het bestuur. Naar opvolgers wordt 

gezocht. Het bestuur doet dan ook een dringende oproep aan de 

leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. 

Het bestuur heeft in 2021 maandelijks haar reguliere 
bestuursvergaderingen gehouden. Op de agenda staan als vaste 
punten o.a. de financiën van de vereniging, het Infocentrum en in 
breder kader de ontwikkelingen rond de digitalisering van het 
verenigingsarchief (Adlib/OpenAtlantis). Ad hoc punten waren o.a.:     
-verplaatsing van de TOP Welsum naar het Infocentrum;                                 
-aanbieden van een cursus i.v.m. de overgang van AdLib naar Open 
Atlantis/MijnStadMijnDorp;                                                                                                                                                  
-Coronamaatregelen tot 1 juli 2021;                                                            
Er is één keer een overleg geweest tussen het bestuur en de 
werkgroepen. Samen met de HV Wijhe is er (digitaal)overleg geweest 
met de gemeente Olst-Wijhe.                                                                                                      

3. Ledenbestand                                                                                                                                                                     

Op 1 januari 2021 telde de vereniging 405 leden. Het aantal leden 

blijft redelijk stabiel, maar zou wel mogen groeien.   

 

 



 

4. Jaarprogramma 2021.   

In het eerste halfjaar van 2021 zijn er geen activiteiten geweest.                               

Op 12 oktober 2021 werd de uitgestelde ALV van 2019 en 2020 

gehouden. Deze werd afgesloten met een hapje en een drankje voor 

de aanwezigen. 

 

5. Werkgroepen                                                                                                                          

De meeste werkgroepen hebben in 2021 wel hun werkzaamheden 

verricht. Daar waar digitaal gewerkt kon worden, wordt dat gedaan. 

Met name door de werkgroepen die zich bezighielden met de verdere 

digitalisering van onze collectie.                                                                       

Hierover nog het volgende. Zoals onder 2. Bestuur, al is aangegeven is 

het de bedoeling dat onze collectie van verzamelde 

(gebruiks)voorwerpen, foto’s,  geschriften, etc. (21000 items) worden 

gedigitaliseerd en inzichtelijk worden gemaakt via de website van 

MijnStadMijnDorp. Dit is een geweldige klus en zal meerdere jaren 

duren. Alle gegevens die in ons huidige systeem van AdLib staan 

worden gecontroleerd en worden na controle ‘overgebracht’ naar 

MijnStadMijnDorp. Met name de controle van de gegevens is zeer 

tijdrovend.  

De werkgroepen die direct te maken hebben met deze ‘museale 

collectie’ zijn: werkgroep Archief en de werkgroep Voorwerpen. Maar 

ook de werkgroep restauratie en klussen, werkgroep Exposities en de 

werkgroep Textiel maken gebruik van de collectie. Verder is men 

begonnen met het fotograferen van die voorwerpen, waarvan nog 

geen foto beschikbaar was of een foto van onvoldoende kwaliteit.   

Redactie Tijdschrift                                                                                                                                   

In 2021 verschenen de uitgaven 87, 88 en 89 van het Tijdschrift.                              

Ook nu moet weer worden geconstateerd dat de kopij soms schaars is 

en het moeite kost een Tijdschrift uit te brengen. Ook de bezetting 

van de redactie is minimaal. (2 personen)                                                        

Ook hier een oproep aan de leden, om zich aan melden, ter 

versterking van de redactie.                                                                                                   

Bij de bezorgers van het Tijdschrift is er uitval. Bezorgers worden 

gezocht voor Wesepe, Eikelhof en de wijk rond Huize Westervoorde. 



Dus meldt u aan als bezorger. Slechts 3 keer per jaar (april, 

september en december) wordt er een beroep op u gedaan.    

Videogroep Olst-Wijhe                                                                                                        

Vanwege Corona kijken we terug op een jaar waarin we als 

videogroep niet konden doen wat we andere jaren hebben 

gepresteerd. Allereerst vielen vele (al vertraagde) activiteiten in het 

kader van 75 jaar vrijheid uit; de videogroep was vanuit de gemeente 

gevraagd om veel van die activiteiten vast te leggen voor een 

totaalfilm wat helaas geen doorgang kon vinden. Slechts enkele kleine 

acties hebben we kunnen vastleggen.  Wel hebben we als groep nog 

een aantal evenementen kunnen vastleggen, zoals: 

- De organisatie van een filmwedstrijd onder de inwoners van Olst; dat 

heeft toch 9 fraaie filmpjes opgeleverd met als 1e prijswinnares 

Juliette Reek. 

- Verder hebben we in samenwerking met Luisella Lai een sprekende 

en zingende pop, Betsie Babbel tot leven gebracht. Nadat we 

voldoende getest hadden of de pop op afstand gebruikt kan worden 

door Luisella Lai vanuit haar atelier gingen we samen de wereld 

verkennen gedurende de Coronaperiode. Op deze wijze zijn toch een 

aantal bejaarden- en verpleegtehuizen bezocht waarbij voldaan werd 

aan de Coronaregels en we vele bejaarden een geweldige paar uurtjes 

hebben bezorgd met liedjes en gesprekken. 

- Ook kwam de gemeente met een campagne “Dubbel besparen” 

vanwege ontvangen subsidie van het Rijk hiervoor. Ons werd 

gevraagd de actie te ondersteunen met enkele filmpjes in 

samenwerking met de Zingende badmutsen. Ondanks alle Corona 

ellende is deze actie een enorm succes geweest binnen de gemeente 

Olst-Wijhe. 

- Omdat Herman Heyermans geen toneeluitvoering kon geven hebben 

zij via streaming een moordzaak in scene gezet die door ons is gefilmd 

en waar publiek live kon meedoen aan het raadsel wie de 

moordenaar was. 

- Ook de jaarlijkse Theaterfietstocht kon dit jaar niet doorgaan. Via o.a. 

gemaakte filmpjes zijn toch oplossingen gevonden om op een nieuwe 

manier (via een app op de telefoon) toch een fietstocht te kunnen 

organiseren. 



Verder zijn we voor onze maandelijkse overleggen verhuisd naar de 

filmzaal in het Infocentrum in overleg met Leon Ripperda vanwege 

diverse verschuivingen binnen het Infocentrum. Ook door deze 

verhuizing hebben we meer ruimte gekregen en zou het mooi zijn ook 

wat nieuwe aanwas binnen onze groep te kunnen verwelkomen. 

Samenvattend toch nog wel behoorlijk wat zaken kunnen doen in 

2021 en vooruitkijkend hopen op betere jaren na deze 

Coronapandemie.                                                                                                

Werkgroep Exposities                                                                                                

In 2021 zijn er 2 exposities geweest.                                                                      

‘De schilders Schraa’.                                                                                               

De expositie gaat over materialen en oude persoonlijke bezittingen 

van huisschilder Leendert Schraa en zijn zoon Jan Willem Schraa uit 

Olst. Ook zijn enkele schilderijen van Leendert Schraa te zien.  

‘Herinneringen aan de gemeente Olst’.                                                       

Het kan niet anders of een Olster historische vereniging heeft de 

nodige oude voorwerpen van de voormalige Gemeente Olst in haar 

archief. Veel voorwerpen waren te bewonderen in tentoonstelling 

’Herinnering aan de Gemeente Olst’.                                                            

Werkgroep Dialect                                                                                                                                       

De werkgroep komt maandelijks bijeen. De werkgroep zoekt naar 

teksten, die gerelateerd zijn aan de Olster historie of actualiteit. De 

teksten worden daarna aangeleverd aan het Tijdschrift. Ook wordt 

door de leden van de werkgroep deelgenomen aan de bijeenkomsten 

van het Dialectcafé.                                                                                       

Werkgroep Archief                                                                                                                                          

De werkgroep Archief heeft haar normale activiteiten verricht, d.w.z. 

het registreren van binnenkomende foto’s, geschriften en ander 

(papier) materiaal. Verder wordt (foto) materiaal aangeleverd voor ’t 

Tijdschrift en worden op verzoek historische gegevens geleverd aan 

derden. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het project 

MijnStadMijnDorp.                                                                                           

Werkgroep Monumenten                                                                                           

Het afgelopen jaar is door de werkgroep weer deelgenomen aan de 

organisatie de landelijke open Monumentendag. Informatie verstrekt 

over monumenten  t.b.v. de website hier stroomt de IJssel van de 

gezamenlijke Olster en Wijhese ondernemers. 



Informatie verwerkt over monumenten op de Website Mijn Stad Mijn 
Dorp, onderdeel Olster monumenten.  

Werkgroep Oude begraafplaats                                                                                                                   

Door de werkgroep is een deel van de oude beukenhaag verwijderd 

en hiervoor in de plaats is een nieuwe beukenhaag gepoot. Na de 

aanpoot is regelmatig water gegeven, om verdroging te voorkomen. 

Verder is het reguliere onderhoud gepleegd, d.w.z. onkruid 

verwijderen van paden en graven. Tijdens de open monumenten dag 

is een rondleiding gegeven, waarvoor weer veel belangstelling 

bestond. Ook verricht de werkgroep werkzaamheden op Algemene 

begraafplaats op Den Nul. Hier werden graven schoongemaakt, een 

aantal vakken met gras ingezaaid en nieuwe beplanting aangelegd. 

ICT ondersteuning                                                                                                                                             

Naast de reguliere ondersteuning is er een laptop aangeschaft voor 

gebruik buiten het netwerk en is na jaren trouwe dienst de Canon 

inkjetprinter vervangen door een wat grotere Brother. Verder is de 

website aangepast en ondergebracht bij een ander hostingbedrijf. 

Werkgroep Genealogie                                                                                                                                     

In het eerste half jaar 2021 was het voor de werkgroep genealogie 

nog niet mogelijk om bijeen te komen daar restricties ons 

genoodzaakte zich aan de heersende coronaregels te houden, wat 

o.a. inhield directe contacten te vermijden. Na deze periode kon in juli 

een herstart worden gemaakt mits men zich hield aan de 1,5 meter 

afstand van elkaar. In de maand augustus was ons team met vakantie. 

Voor de resterende maanden heeft het team de routinezaken weer 

opgepakt. Binnengekomen verzoeken om genealogische informatie te 

verstrekken werden waar mogelijk direct afgehandeld of indien 

verdere onderzoek nodig was later beantwoord. De werkgroep ziet er 

naar uit binnenkort met het genealogisch Windowsprogramma te 

kunnen starten. 

Website.                                                                                                                     

In 2021 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. 

Binnen de vereniging zijn er plannen om een werkgroep Sociale Media 

te vormen. De website en Facebook zullen dan actuele informatie 

geven over ’t Olster Erfgoed. 

 



6. Infocentrum.                                                                                                                                  

In 2021 hebben een kleine 10.000 (getelde) bezoekers het 

Infocentrum bezocht. Door de sluiting van het Infocentrum werden er 

in de sluitingsperiode geen tellingen gedaan. Gezien de aantallen 

geparkeerde auto’s en de aantallen wandelaars, mag worden 

aangenomen dat de daadwerkelijke aantallen bezoekers beduidend 

hoger lagen. Een punt van aandacht is het teruglopende aantal 

vrijwilligers bij het Infocentrum. We zijn daarin echter geen 

uitzondering, gezien de landelijke trend hierin. 

 



Reknr Omschrijving Ontvangsten Kosten Ontvangsten Kosten

2000 Bestuurskosten -€                     308,19€               -€                     700,00€               
2010 Betaalde Donatie´s en Contributie´s -€                     -€                     -€                     25,00€                 
2020 Bankkosten -€                     322,07€               -€                     200,00€               
2030 Diverse kosten Vereniging 209,30€               -€                     -€                     150,00€               
2040 Ontvangen Rente/RABO club support 1.287,11€           0,10€                   -€                     -€                     
2050 Computer en automatisering -€                     1.187,20€           -€                     200,00€               
2060 Kosten werkgroepen 296,45€               999,58€               -€                     600,00€               

3000 Gemeentelijke subsidie´s 526,00€               -€                     555,00€               -€                     
3010 Betaalde huur 840,00€               -€                     -€                     -€                     
3020 Betaalde  Verzekeringen -€                     394,17€               -€                     360,00€               
3030 Betaalde Overige kosten -€                     -€                     -€                     -€                     
3040 Betaalde Licentie´s Adlib -€                     816,02€               -€                     800,00€               

4000 Ontvangen Contributie´s 9.019,00€           -€                     8.500,00€           -€                     
4010 Kosten Inning Contributie´s -€                     61,14€                 -€                     120,00€               
4020 Kosten Leden Activiteiten -€                     -€                     -€                     300,00€               
4030 Kosten vervaardiging Tijdschrift -€                     11.841,48€         -€                     5.900,00€           
4040 Portokosten Tijdschrift -€                     11,85€                 -€                     -€                     

5000 Bijdragen aan Infocentrum -€                     -€                     -€                     -€                     
5010 Winkelverkopen bij Infocentrum 10,00€                 -€                     -€                     -€                     
5041 Project 2018 -€                     4.833,79€           -€                     -€                     
5042 Project Dag en Doen/Olster Erfgoed 1.800,00€           -€                     -€                     -€                     

6060 Werkgroep Oude Kerhof 300,00€               -€                     300,00€               -€                     
6120 Werkgroep Videogroep Olst-Wijhe 1.157,50€           276,36€               -€                     -€                     

9999 Interne overboekingen -€                     -€                     -€                     -€                     

15.445,36€         21.051,95€         
-5.606,59€             

Correctie 2020
Project 2018 4.790,00€              
Tijdschrift apr 2.699,47€              
Nog te onv. sub -1.800,00€             

Nog te onv.koek -209,30€                
Tijdschrift sept 1.892,33€              
Tijdschrift dec 2.258,57€              
Toerisme 2e hlfj -280,00€                

Correctie 2021
Av vergadering -178,68€                V

2e deel webside -500,00€                V
V

Resultaat 2021 3.065,80€              
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