Notulen Algemene Ledenvergadering Cultuurhistorisch Centrum Ommen op 22 maart 2017.

1. Opening en mededelingen.
De vergadering wordt voorgezeten door de interim-voorzitter Harry Woertink. Hij deelt mee
dat voorzitter Willem Bemboom onverwacht is afgetreden wegens persoonlijke redenen. Zijn
aftreden wordt betreurd, maar moet worden gerespecteerd. Helaas is ook bestuurslid Gerry
Westerhof al na een paar maanden afgetreden. Dit houdt in dat het bestuur momenteel
onvolledig is, juist nu er veel werk is rond de mogelijke nieuwbouw.
De bouwcommissie blijft in gesprek met de gemeente en de Molenstichting.
Het is 20 jaar geleden dat HKO werd opgericht. Hoewel HKO niet meer bestaat, vieren we dit
jubileum toch! Bij de koffie zijn er daarom soesjes met het getal 20. In het najaar zal er echt
iets gevierd worden.
2. Notulen van de (extra) A.L.V. van 6 april 2016.
Deze worden vastgesteld zonder op- of aanmerkingen.
3. Financieel jaarverslag .
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting op de verstrekte cijfers. Hierover komen
geen vragen uit de zaal, zodat ook dit verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.
4. Verslag van de kascommissie:
De heren Steen en Stegeman hebben in dit bijzondere jaar twee kascontroles gehouden.
Eerst net voordat de fusie een feit werd, zodat duidelijk was dat de penningmeester van HKO
(zoals gewoonlijk) een keurige boekhouding had overgedragen. En voor deze
ledenvergadering werd er opnieuw een controle uitgevoerd. Ook de CCO-penningmeester
heeft de zaken goed op orde. Er zijn geen fouten geconstateerd, zodat er decharge kan
worden verleend.
5. Verkiezing bestuursleden.
Berend Jan Warmelink treedt af en is niet herkiesbaar. Gelukkig blijft hij wel lid van de
tijdelijke bouwcommissie.
Zoals hierboven al werd vermeld zijn zowel Gerry Westerhof als Willem Bemboom
onverwacht afgetreden.
Secretaris Joke Feddema heeft er ook een termijn opzitten, maar heeft zich wel herkiesbaar
gesteld. Hiertegen komen geen bezwaren, zodat zij nog even doorgaat.
De aanwezigen worden opgeroepen om toe te treden tot het bestuur. Sir Schokkenbroek
heeft zich al vóór de vergadering aangemeld als bestuurslid. Hiertegen komen geen
bezwaren, zodat we in ieder geval weer 4 bestuursleden hebben. Er wordt verder gezocht
naar een nieuwe voorzitter en een gewoon bestuurslid.
De tijdelijke voorzitter neemt afscheid van Berend Jan Warmelink, die van 2004 tot 2016
voorzitter is geweest en vanaf de fusie tot vandaag gewoon bestuurslid was. Er wordt een
fles drank aangeboden evenals een boeket voor mevrouw Warmelink.
De heer Warmelink deelt mee dat hij het werk met plezier heeft gedaan en hij bedankt de
leden voor de goede samenwerking, waarbij hij de nadruk legt op het belang van de

werkgroepen. Dat deze goed werk doen bleek maar weer eens bij de enorme belangstelling
voor de “buurtvisites” in het museum. Hij wenst de vereniging alle goeds voor de toekomst.
6. Bestuurlijke zaken.
Het huurcontract van het museum moet worden verlengd. Tot nu toe kon dat stilzwijgend,
maar op basis van de statuten moet de ALV hierin toestemmen. Dat geldt ook voor het
vaststellen van het Beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement. De aanwezigen geven voor
alle onderwerpen hun toestemming. Er wordt toegezegd om het beleidsplan en het HR op de
site te zetten.
De opslag voor leden die niet akkoord zijn gegaan met een automatische incasso gaat
omhoog naar € 2,-- .
De lidmaatschapskaart, die in de laatste nieuwsbrief werd geplaatst roept wat vragen op.
Vastgesteld wordt dat partners en gezinsleden onder 16 jaar gebruik mogen maken van deze
kaart om gratis toegang tot het museum te krijgen. Volgend jaar zal er gezorgd worden voor
een echt kaartje. Omdat sommige leden het jammer vinden om in de nieuwsbrief te knippen,
wordt toestemming gegeven om een kopie te maken. Deze zal door de beheerder van het
museum worden geaccepteerd.
7. Toelichting door de Tijdelijke Commissie.
Berend Jan Warmelink, die dus wel in deze commissie blijft zitten, geeft een toelichting op
alle ontwikkelingen rondom de beoogde nieuwbouw.
Het gepresenteerde plan blijft bestaan, maar er zijn wat hobbels ontstaan op weg naar de
realisatie. De Molenstichting houdt vast aan het molenbiotoop; hierin staat bijv. hoe hoog de
bebouwing rondom de molen mag zijn. De Molenstichting vind de nieuwbouw te hoog. Deze
stand van zaken geeft in ieder geval wat vertraging, maar er is al een overleg geweest met de
wethouder. Deze zal ook met de Molenstichting gaan overleggen, waarna men gezamenlijk
de situatie opnieuw zal moeten bekijken. Misschien moeten de plannen wat worden
aangepast, maar de gemeente gaat er op dit moment van uit dat de hoogte van het
bestaande gebouw ook kan gelden voor de nieuwbouw. De Molenstichting kan bezwaar
aantekenen tegen deze zienswijze, maar het is beter om gewoon met elkaar te overleggen of
een oplossing gevonden kan worden.
Het budget voor de nieuwbouw van de gemeente kan niet voor 2018 worden vrijgemaakt en
er zal ook bij de provincie een subsidie worden aangevraagd. Daarnaast wordt gezocht naar
andere fondsen. De realisatie van alle plannen zal dus nog even op zich laten wachten.
8. Rondvraag.
Er wordt gevraagd of bij de adressering de term “familie” gebruikt kan worden, zodat
duidelijk is dat alle gezinsleden meetellen.
Ook wordt gevraagd of de drukbezochte buurtvisites nog nieuwe leden hebben opgeleverd:
er hebben zich inderdaad een heel klein aantal nieuwe leden aangemeld.
9. Pauze.
10. Foto’s van Ommen .
Door Harold Dokter zijn mooie foto’s achter elkaar gezet van gebouwen in Ommen vanaf
1892 tot 2000. Harry Woertink geeft een toelichting op de foto’s. De leden blijken het zeer te
waarderen.
Rond 10 uur gaat iedereen tevreden naar huis.

