HISTORISCHE VERENIGING ‘DE SMILDE’

Actieve- en inactieveleden
Het komt bij veel verenigingen voor, de één
gaat erbij om het lidmaatschap consumptief te
nuttigen en de ander wil graag actief meewerken. Gelukkig is in een historische vereniging
beide prima mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld
alleen het historisch tijdschrift lezen of alleen
een periodieke bijeenkomst bezoeken dan is dit
heel goed mogelijk. Mocht u echter aan onderzoek actief mee willen doen of reageren op de
oproep om redactioneel werk te willen doen

ook dit hoort tot de mogelijkheden. Niemand
wordt ergens toe verplicht, bij ons geldt het
motto: ‘vrijheid blijheid’. Wel willen we graag
van u weten onder welke categorie u wenst te
vallen. Zonder er van uit te gaan dat dit voor
de rest van uw lidmaatschap zo is. Gerrit
Helder is, voorzichtig, aan een informatierondje
begonnen. Om zo hier en daar eens te beluisteren wat onze leden willen. U ziet het de moderne marketing technieken worden zelfs binnen
de historische vereniging gehanteerd. Er komt
een tijd dat we dit wat systematischer aan gaan
pakken. Zo willen we bijvoorbeeld ook weten
over welke onderwerpen u graag een inleider
wilt horen spreken. Met deze kennis kunnen we
in de toekomst een op uw wensen toegesneden
programma aanbieden. Terwijl het misschien
ook zinvol is om mensen op weg te helpen bij
het doen van historisch of genealogisch onderzoek. We kunnen hiervoor zelfs cursussen organiseren. Heeft u nu al wensen, en is het u nog
niet gevraagd maar u wilt het wel kwijt? Alle
bestuursleden staan u wat dat betreft graag te
woord.
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Er komt een stevig fundament onder onze vereniging
Sinds 19 maart is er hard gewerkt door uw bestuur. Inmiddels zijn de nodige stappen ondernomen om een officiële vereniging te worden. Een met statuten en een huishoudelijk reglement. Ja,
er is zelfs gedacht aan een redactie statuut. Met een man als Jan Boerhof in het bestuur is dat
niet zo moeilijk, met zijn jaren lange ervaring als penningmeester bij onze zustervereniging in
Assen. Daarmee brengt hij natuurlijk heel wat ervaring mee waarvan de overige bestuursleden
dankbaar gebruik maken.

Nieuwsbrief
Om misverstanden te voorkomen melden wij
hierbij maar even dat de ‘Nieuwsbrief ’ zoals
deze nu voor u ligt niet verward mag worden
met het nog uit te geven tijdschrift. De
‘Nieuwsbrief ’ zien we hoofdzakelijk als communicatiemiddel van bestuursmededelingen.
Zodat u een beetje op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen rond onze vereniging. Terwijl
we op deze manier ook een aantal mededelingen makkelijk kwijt kunnen.
In het historisch tijdschrift zal de inhoud
voornamelijk uit artikelen bestaan die inzicht
geven over het reilen en zeilen van het oude
Smilde. Hoe ontwikkelde dit gebied zich vanuit
Hoogersmilde, het oudste deel tot de huidige
kernen. Dit beschreven in al zijn facetten en
verschillende invalshoeken, zoals mensen, huizen en bedrijven. Maar ook de scheepvaart en
de landbouw.
Met andere woorden van het een mag u een
andere inhoud verwachten dan van het ander.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bent u wel lid?
Zoals elders reeds is vermeld zijn er
inmiddels meer dan zestig leden. In ons bestand
staan echter ook nog een aantal mensen die
zich gemeld hebben naar aanleiding van de
vroege publicaties in de ‘Smildiger Neiskrant’.
Zij hebben zich echter lang niet allemaal definitief als lid aangemeld. Wij maken u natuurlijk
niet automatisch lid. Wel is onze automatisering al zover dat wij een verschil kunnen maken
tussen leden en niet leden. Wanneer u bij deze
‘Nieuwsbrief ’ ook een inschrijfformulier ontvangt, bent u nog geen lid. Met het bijgesloten
formulier kunt u dat wel regelen. Wilt u geen
lid worden, wees dan zo vriendelijk het formulier toch in te leveren met daarop de mededeling dat u geen lid wenst te worden? Dan krijgt
u van ons in het vervolg geen post meer.

Het bestuur is inmiddels vier keer bij elkaar
geweest en er zijn heel wat besluiten genomen.
Dit allemaal om u op de volgende ledenvergadering van 17 september a.s. mee te laten

beslissen hoe we met elkaar de vereniging gaan
vormgeven. De concept statuten liggen bij de
notaris en tijdens de genoemde ledenvergadering zijn ze er voor u om besproken te worden.
Tegen die tijd is er ook een concept begroting
die door u eventueel van commentaar mag worden voorzien. Willen we een tijdschrift uit gaan
geven dan zullen de kosten daarvan een groot
deel van de begroting omvatten. Aan u straks
om te beslissen of u dit wel of niet wilt.
Op 21 mei komt het gehele bestuur bij
elkaar en tijdens die vergadering zal besloten
worden wie welke functie binnen het bestuur
zal gaan vervullen. Het lijkt wel een kabinetsformatie zoals we momenteel bezig zijn.
Gelukkig is de sfeer binnen het bestuur uitstekend. Maar, ja dat willen ze ons daar in Den
Haag ook steeds doen geloven. Wij verzekeren
u echter dat het bij ons daadwerkelijk zo is. En
daar plukt u in de toekomst natuurlijk de
vruchten van.


Zonder veel aan ledenwerving te doen groeit
de vereniging gestaag. Er zijn nu al meer dan
zestig leden lid. Mond tot mond reclame doet
hier een heleboel aan. Mocht u tot nog toe met
niemand over de historische vereniging ‘de
Smilde’ hebben gesproken, begin daar dan maar
direct aan. Wij verzekeren u dat er altijd geïnteresseerd naar u geluisterd zal worden en dat u
vervolgens de vraag gesteld wordt:”hoe kan ik
lid worden?” Voor u is dat dan een kleine moeite om dit even te regelen, toch?

Ledenwerving

Stookhokken

Weliswaar zijn we helemaal niet ontevreden
over ons ledental, maar laten we eerlijk zijn het
moeten er wel veel meer worden. Nu hoorden
we dat verjaardagen op velerlei manieren prima
aanleidingen zijn om voor u als lid aan ledenwerving voor onze vereniging te doen. In de
eerste plaats kunt u de jarigen het lidmaatschap
cadeau doen. Net zo goed als dat dit op andere
feestelijke dagen kan, zoals bijvoorbeeld:
Sinterklaas, kerst, moeder- en vaderdag. Leuk
zo’n origineel cadeau. Daarnaast kunt u ook
een aantal inschrijfformulieren meenemen naar
die verjaardag. Die raakt u zeker kwijt of u
kunt ze nog dezelfde avond ingevuld meenemen.
Het bestuur heeft ook al een paar leuke
acties in gedachten om nieuwe leden te werven.
Uitvoering hieraan zal echter nog wel even op
zich laten wachten. Eerst de vereniging goed in
de steigers en dan met praktische zaken aan de
gang. Alles op zijn tijd. Want wij hoeven beslist
niet onder te doen voor andere Drentse plaatsen waar soms meer dan duizend leden per vereniging lid zijn. Let maar op met elkaar moet
ons dat binnenkort zeker lukken.

In Drenthe is een werkgroep ‘stookhokken’
actief. Deze werkgroep stelt zich ten doel de
aandacht voor het stookhok te vergroten, het
behoud te bevorderen en nieuwe vormen van
gebruik te ontwikkelen. Het plan is om hiervoor eerst een inventarisatie van de bestaande
stookhokken te maken. Ook aan ons is
gevraagd hieraan mee te werken. 12 mei was er
een bijeenkomst waar ook uw bestuur vertegenwoordigd was. Er werd instructie gegeven hoe
we dit per plaats het best aan kunnen pakken.
Wellicht dat u in een later stadium nog om
hulp wordt gevraagd.

Promotieactiviteiten
Al voor we als vereniging officieel bij elkaar
waren geweest ligt er een verzoek bij ons om
deel te nemen aan de ‘Schippersdagen Smilde’,
u heeft hierover vast al iets gehoord of gelezen.
Het bestuur heeft in haar eerste bijeenkomst
direct besloten om bij dit evenement acte de
precence te geven. Het hele evenement is namelijk opgezet vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Iets waarmee wij als vereniging natuurlijk ook bezig zijn. Vanuit het bestuur zal Gerrit
Helder de activiteiten hieromtrent begeleiden
en Jelte van der Kamp is hiervoor verantwoordelijk vanuit het organiserend commité. Mocht
u hierover ideeën hebben of eventueel een
steentje bij willen dragen meldt u zich dan bij
Gerrit Helder (414529).
Trouwens, ook het commité dat zich bezig
houdt met de activiteiten rond de Koepelkerk,
tijdens de Drentse Fietsvierdaagse, heeft ons al
weten te vinden. Ook daar zullen we aanwezig
zijn en daar komt u ook de twee zelfde heren
tegen die hiervoor ook al genoemd zijn. Ook


hier geldt meedoen en denken kan meldt u bij
de desbetreffende verantwoordelijke.

Reserveert u vast 17 september a.s. om
20.00 uur ? Ledenvergadering en een
Historische activiteit

Tijdschrift
Een van de belangrijkste activiteiten van
onze vereniging zal toch wel de uitgave van een
periodiek zijn. Hierin zullen al degenen die
onderzoek doen, in de komende jaren, hun
bevindingen kunnen publiceren. Ook zal er
ruimte zijn voor mensen die gewoon eens het
een en ander over vroeger willen vertellen.
Daarnaast wordt er nu al initiatief genomen om
ouderen, die niet zo makkelijk hun verhaal op
kunnen schrijven, te gaan interviewen. Zoals u
merkt moet er heel wat georganiseerd worden
om de komende jaren een gevarieerd en vooral
ook waardevol tijdschrift uit te geven, dat ook
nog eens de toets der kritiek kan doorstaan die
in de loop der jaren bij onze zusterverenigingen
als standaard wordt gehanteerd. Dit brengt met
zich mee dat we niet alles maar klakkeloos over
kunnen nemen, er zal ook grondig onderzoek
moeten worden gedaan of beweringen historisch wel helemaal juist zijn.

Hiervoor hebben we niet alleen enthousiaste
schrijvers nodig, als de voortekenen ons niet
bedriegen zal het daaraan niet ontbreken, maar
zullen er ook mensen nodig zijn die thuis zijn
in het Nederlands en ook of alleen in het
Drents. Mensen ook die wellicht enige handigheid hebben om kopij te redigeren en soms wat
dingen willen controleren.
Bent u zo iemand, al is het maar één onderdeel hiervan, laat het even weten. Fred Fontijn
is degenen die daar nieuwsgierig naar is (420
201).

Publiciteit
Binnen het bestuur is er nagedacht hoe er op
korte termijn iets aan publiciteit gedaan kan
worden. Publiciteit waardoor de inwoners van
Smilde keer op keer gewezen worden op het
bestaan van onze vereniging. Overleg met ‘De
Smildeger Neiskrant’, was het resultaat van dit
denken. Inmiddels is er overleg geweest met de
redactie van ons plaatselijk weekblad en met
positief resultaat, kunnen wij u melden.
Maandelijks zal er op een min of meer vaste
plek iets gepubliceerd worden over de
Smildeger historie. Daarbij staat dan een standaard zin, waarmee er op wordt gewezen dat
door lid te worden van onze vereniging de
nieuwsgierige mens meer te weten kan komen.
Verder komt er een foto in te staan of een klein
wetenswaardigheidje of een combinatie hiervan.
Momenteel wordt dit redactioneel voorbereid.
De krant wordt dan een ruim aanbod gedaan
waaruit gekozen kan worden in verband met de
beschikbare ruimte. Houdt ‘De Smildeger
Neiskrant’ dus in de gaten.


