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Jaarverslag 2019
Oudheidkamer Weststellingwerf
Onderstaand het activiteitenoverzicht over het verslagjaar 2019.
Prestaties en activiteiten in 2019
1.1.
In oktober 2018 tot en met maart 2019 is er een thema tentoonstelling geweest
over Weststellingwerf in de Tweede Wereldoorlog. Daarna was er
thematentoonstelling over de HEIWO.
1.2.
De exploitatie van de Oudheidkamer heeft zich in 2019 positief ontwikkeld. Dat
blijkt uit de bijgevoegde jaarrekening/balans over 2019. In de jaarrekening zijn
diverse kengetallen opgenomen. En ter vergelijking, de jaarrekening laat ook de
resultaten van 2018 zien.
1.3.
Per 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 419. Op 31 december 2019
bedroeg het aantal leden 422. Per saldo een toename van 3 leden. Positief is de
flinke toenam van het aantal bezoekers in 2019; van 1155 (2018) naar 1829 in
2019.
1.4.
In 2019 hebben 813 (in 2018 374) schoolkinderen (in klassen) kennis genomen
van de Oudheidkamer waarbij natuurlijk specifieke aandacht was voor het
schoolklasje. Ze kregen een rondleiding van bestuurslid Wil Neijzen. Waar we in
eerdere jaren deze activiteit in eigen beheer aanboden aan het onderwijs, is dit in
2019 samen met de Veerkieker gedaan.
1.5.
Er is al een gezamenlijk initiatief van de Oudheidkamer, Vereniging Historie
Weststellingwerf en Vlechtmuseum over de gezamenlijke maandelijkse pagina in
de Stellingwerf; de opstelling. Deze samenwerking is ook in 2019 voortgezet.
1.6.
In 2019 is met molen Windlust Wolvega afgesproken dat zij de wagens en karren
collectie (de houten schaalmodellen) in bruikleen krijgt. Feitelijke plaatsing zal in
2019 plaatsvinden. Uit praktische overwegingen, klimaat en openingstijden, heeft
de overdracht nog niet plaatsgevonden. Bestuur heeft om die reden besloten de
overdracht voorlopig op te schorten tot de omstandigheden zich verbeterd
hebben.
1.7.
Alle foto’s die in bezit zijn van de Oudheidkamer zijn in 2018 gearchiveerd; 25
volle ordners. Er is wel een start gemaakt met digitalisering van de foto’s
waardoor deze ook via de website beschikbaar kunnen worden gesteld, maar we
kunnen dit nog niet afronden in verband met te weinig ‘handjes’.
1.8.
Tijdens het Lindefestival waren we geopend en konden de bezoekers ook kennis
nemen van de HEIWO tentoonstelling. We kregen fijne reacties. Blijkbaar voelen de
Stellingwerver zich verbonden met de historie van de bedrijven die de afgelopen
periode de revue zijn gepasseerd.
1.9.
Voor het vernieuwen van de website is ons externe ondersteuning aangeboden, als
onderdeel van sponsoring afspraken. Het bestuur is er nog steeds niet in geslaagd
om hierover al concrete afspraken te maken.
1.10. In 2019 is driemaal een Nieuwsbrief onder de leden verspreid.
1.11. In het verslagjaar werd de Oudheidkamer regelmatig bezocht door inwoners van
de gemeente om daar plaatjes te ruilen voor het fotoboek; een actie die in 2019
door Albert Heijn is georganiseerd in samenwerking met Geert Lantinga. Zo
hebben er veel kennis kunnen nemen van de ‘schatten’ die zijn opgeslagen in de
oude burgemeesterswoning.
Inspanningsverplichtingen

2.1 Het jaarverslag zal na vaststelling door ALV aan de gemeente worden als
verantwoorden over het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag geeft een getrouw beeld
van de ontwikkelingen en activiteiten over het verslagjaar 2019.
2.2 Met betrekking tot de huisvesting is bekend dat de gemeente in 2019 het pand heeft
gekocht waarin de Oudheidkamer is gevestigd. Met de gemeente zijn nog geen
concrete afspraken gemaakt betreffende het gebruik van het pand. Wel is er een
schouw over de staat van onderhoud geweest. We hebben toen specifieke aandacht
gevraagd voor mogelijke energiebesparing, vooral waar het gaat over de verwarming
en isolatie.
Doelstellingen OHK
3.1 Voor 2019 zijn de drie verhaallijnen bepaald, namelijk:
3.1.1 Weststellingwerf in de Tweede Wereldoorlog,
In 2019 is een tentoonstelling georganiseerd
3.1.2 Weststellingwerf en haar industriële ontwikkeling
Er is een tentoonstelling georganiseerd in 2019 over de HEIWO
3.1.3 Weststellingwerf en haar gebiedsontwikkeling.
Een verhaallijnen/thematentoonstelling over de gebiedsontwikkeling hebben we
nog niet kunnen realiseren. Behoort nog wel toe de mogelijkheden.
3.2 De jaarrekening van 2019 laat een positief resultaat zien. We zijn erg blij met de
toenemende bezoekersaantallen, vooral door de schoolklassen. Ten opzichte van
2018 is het aantal leerlingen dat de Oudheidkamer in 2019 bezocht gestegen van 374
naar 813.
3.3 Het bestuur acht huisvesting in het huidige pand nog steeds essentieel voor een
succesvolle exploitatie van de OHK. Ideeën voor renovaties stelt het bestuur uit totdat
meer we meer duidelijkheid krijgen over de ideeën die de gemeente daarover heeft. .
Vrijwilligers
Het voortbestaan van de Oudheidkamer is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Het bestuur wil hen
dan ook hartelijk danken voor hun inzet bij bemensing van de Oudheidkamer, het verzorgen van
rondleidingen, de inrichting van tentoonstellingen, het verzorgen van de contacten met de media,
actief in ledenwerving, schoonmaken van items die in de Oudheidkamer worden tentoongesteld.
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