Jaarrekening 2004 van de
Historische Vereniging
‘De Smilde’ sluit met een
positief saldo
De tweede jaarrekening van de Historische
Vereniging ‘De Smilde’ sinds de oprichting in 2003 is
een feit.
Door de grote ledentoeloop en door de uitgaven
zoveel mogelijk in de hand te houden, is er een gunstig financieel uitgangspunt voor de bekostiging van
de toekomstige activiteiten van de vereniging ontstaan.
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van
? 2.206,51. De contributie van ? 12,50 per lid kan
daardoor ongewijzigd blijven.
De jaarrekening is door de kascommissie, de heren Cor
Onderwater en Hans Verhaar, gecontroleerd en akkoord
bevonden.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen.
De jaarrekening en het bijbehorend financieel verslag
over 2004 ligt ter inzage bij de penningmeester,
Hoofdweg 44 te Smilde.
De jaarrekening kan ook worden ingezien tijdens de
ledenvergadering op woensdag 23 februari 2005 te
Bovensmilde.
Hogere inkomsten door ledentoename.
De financiële positie van de historische vereniging ‘De
Smilde’ heeft in het afgelopen jaar een stevig fundament
gekregen. Deze goede financiële basis vloeit in hoofdzaak voort uit de grote ledentoename in 2004. Ruim
300 nieuwe leden werden in de administratie opgenomen. Deze nieuwe leden zorgden, samen met de al in
2003 geregistreerde 220 leden, voor een contributieopbrengst van ? 6.500,00.
Subsidies voor apparatuur.
Het bestuur heeft zich ook in het afgelopen jaar ingespannen om subsidies te verkrijgen. Het is bijzonder verheugend dat de “Stichting Pieter Roelf ”, opgericht door
de familie Roelfsema van de steenfabriek te
Hoogersmilde, bereid is gevonden om ? 2.000,00 aan de
historische vereniging te schenken.
Het bestuur is deze stichting, die in de afgelopen jaren
al veel voor het sociaal-culturele leven van heel Smilde
heeft gedaan, daarvoor zeer erkentelijk.
De subsidie is inmiddels nuttig besteed door de aanschaf
van beeld- en filmapparatuur. Met deze apparatuur, een
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laptop, een beamer en een scherm, is de vereniging nu
in staat om historische foto’s en afbeeldingen op een
moderne wijze aan leden en andere geïnteresseerden te
tonen.
De in 2004 toegezegde subsidies van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Hoogersmilde en van het Projectenfonds
van de Rabobank zijn in 2004 ontvangen.
Met het geld van Dorpsbelangen is een derde recorder
voor het opnemen van interviews betaald.
De ? 2.000,00 van het projectenfonds is gebruikt voor
de huis aan huis verspreiding van het eerste tijdschrift
Levend Verleden.

HISTORISCHE VERENIGING ‘DE SMILDE’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Derde jaargang
februari 2005
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Foto’s:
De foto’s komen
uit aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.

Vier keer per jaar een Levend Verleden.
Door de gestegen inkomsten uit de contributies is het
financieel mogelijk geworden om de frequentie van de
verschijning te verhogen. De redactie heeft nu de gelegenheid om vier keer per jaar een Levend Verleden
samen te stellen.
Honderd veertien verjaardagskalenders verkocht.
De actieve redactie heeft een verjaardagskalender met
prachtige oude foto’s uit de Smildeger historie ontworpen. Van de 500 gedrukte exemplaren zijn er in korte
tijd 114 stuks verkocht. De verkoopprijs bedraagt ? 4,00
per stuk.

Het bestuur van de lagere landbouwschool aan de Koningin Wilhelminalaan te Smilde Staande v.l.n.r. 1 Hendrik Jan
Schutten, 2 ???, 3 Lammert Oosterloo [Appelscha], 4 Albert Middelbos, 5 Berend Daling, 6 Rieks Hoving [boer aan de
Hoofdvaartsweg oostzijde Assen], 7 Rieks Stel.
Zittend 1 ???, 2 ???, 3 Koos de Jonge, 4 Roelof Daling, 5 Bernier Wildeboer, 6 Folkert Meilof.

Ruim driekwart van de inkomsten is bestemd voor
publicaties en activiteiten.
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld de inkomsten
zoveel mogelijk te besteden aan het uitgeven van tijdschriften en nieuwsbrieven, aan het houden van lezingen
en aan het opbouwen van het fotoarchief.
In het verslagjaar 2004 is hier circa ? 5.400,00 aan uitgegeven.
De bestuurskosten worden zoveel als mogelijk beperkt
tot de onontkoombare uitgaven, zoals portokosten,
bankkosten en invorderingskosten voor de contributieheffing.
Deze kosten hebben in 2004 circa ? 1.200,00 bedragen.

Jaarvergadering
Op woensdag 23 februari a.s. wordt in ‘The Bridge’ te Bovensmilde, aanvang 20.00 uur, de
algemene ledenvergadering gehouden. Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.
Het is de eerste ledenvergadering die over een
heel jaar gaat, 2004. Na de vergadering, die
zoals gewoonlijk niet al te lang zal duren, worden er dia’s van oud Smilde vertoond. Tiny van
der Schoot-Schilt zal daar samen met Gerrit
Helder een toelichting geven en het commentaar er bij leveren.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt
uit:

Bezoek aan Drents Archief
Dit jaar wordt er opnieuw een bezoek aan het Drents
Archief in Assen gebracht. Voor degene die daar nog
geen rondleiding kregen is dit zeker de moeite waard.
De datum, waarschijnlijk in mei, is nog niet bekend.
Maar u kunt zich nu alvast bij onze secretaris Gerrit
Helder opgeven.

Bankrekening
nummer:
3828.52.435,
t.n.v. Historische
Vereniging
De Smilde,
Hoofdweg 44,
9422 AH
Smilde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hierna volgen een aantal stukken die bij verschillende agendapunten horen. Daarmee kunt
u zich goed op de vergadering voorbereiden.

Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Jaarverslag
Verslag kascommissie
Financieel verslag
Rooster van aftreden
Rondvraag
Sluiting

Na een korte pauze wordt deze bijeenkomst
vervolgd met de diavertoning.
Familie Tigelaar
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Notulen van de Jaarvergadering
van de Historische Vereniging
‘De Smilde’

Jaarverslag 2004
Secretaris: Gerrit Helder
Het bestuur heeft ook het afgelopen jaar niet stil
gezeten. Elke maand, op de 3e woensdagavond: vergadering. En op die vergaderingen werden plannen
uitgebroed en suggesties van de leden besproken voor
de te houden activiteiten.

Gehouden op 29 sept. 2004 in de “Bosrand”te
Hoogersmilde.
Welkom : Klaas Vos opent de vergadering om 8 uur ‘s
avonds met een welkom aan de bezoekers. De opkomst
is goed. Aanwezig zijn ca. 80 personen, ondanks de
afzeggingen van Jan Boerhof, Wim Harders, Piet de
Korte, Ger Ax en Sjoerd Post. Een speciaal welkom is er
voor de heer Y. Sterken die een diapresentatie zal geven
met als onderwerp “Langs het veenpad van mijn vader”.

Ook de redactie vergaderde en werkte hard om het tijdschrift samen te stellen. In februari verscheen het eerste
nummer en in september en december het 2e en 3e.
Toen hadden ze de smaak zo te pakken dat ze besloten
er in 2005 4 per jaar te gaan produceren.

Verslagen : Het financieel verslag, jaarverslag en de notulen staan in de toegestuurde Nieuwsbrief nr.7. Stoffer
Nobbe geeft nog even een korte toelichting op de financiën en er worden een paar onjuistheden recht gezet die
in de notulen en het jaarverslag staan. 1 De vorige jaarvergadering eindigde niet om 23 uur maar om 22 uur en
de verleende subsidie voor geluidsapparatuur kwam niet
van het Cras maar van Scas.
Mededelingen : Klaas maakt bekend dat de redactie volgend jaar van plan is ons tijdschrift “Levend verleden” 4
keer per jaar te laten verschijnen. Dit jaar kunnen we in
december ons derde nummer verwachten. Verder deelt
hij mee dat er een proefexemplaar van een verjaardagskalender bij de ingang ligt. De liefhebbers kunnen op een
lijst hun naam invullen, dan zal de kalender voor eind
december bezorgd worden. De kosten bedragen ? 4,-.
Voor het komende seizoen zullen er 3 lezingen worden
gehouden, in elke kern één. De eerste lezing is te
Middensmilde in de bibliotheek met als onderwerp:
“Vervoer en verkeer in Drente van prehistorie tot
heden”. De koffie is vanavond voor eigen rekening, het
eerste kopje is al naar binnen gewerkt en smaakt zo goed
dat daar geen commentaar op komt. Verder deelt Klaas
nog mee dat er op woensdag 6 oktober om 20 uur een
lezing in de bibliotheek te Smilde gehouden zal worden
door kolonel Janssen over “Operatie Amhurst”, georganiseerd door CRAS. Zij willen binnenkort ook op enkele avonden, voor de liefhebbers, schrijflessen in het
“Drents” geven, om de Sinterklaasgedichten dit jaar in
het Drents te kunnen schrijven.
Reacties uit de zaal : 1. In het vervolg geen namen meer
op het tijdschrift zetten, daar is het te mooi voor.
2. Waar blijft het verslag van Gerding over zijn lezing
vorig jaar? We zullen Gerding er naar vragen. 3. Vraag:
Kan dit verslag dan worden gepubliceerd in de
Nieuwskrant? Wordt nader bekeken. 4. En graag namen
bij de foto’s in Nieuwsbrief en tijdschrift. Wordt doorge-
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op te sporen. Hiervoor was helaas weinig belangstelling.
We zullen wat meer ruchtbaarheid aan de lezingen moeten geven.

Bij de feestelijke heropening van “Villa Maria” op 24
januari hadden we een stand met materiaal van onze
vereniging. Wim Harders had de ontstaansgeschiedenis
en het gebruik van ‘Villa Maria’ en de namen van de
bewoners voor ons op een rijtje gezet zodat iedereen het
thuis kon nalezen.

Anne Joldersma senior hier met zijn kleinzoon Hendrik Joldersma.
Hendrik is van 1970?

geven aan de redactie. Een mevrouw heeft nog een kopie
van een krantenartikel uit 1948 over het huwelijk van
[klein] Geertje Vos met Lucas Everts. Dit wordt overhandigd aan Jan Kiers omdat hij oude kranten voor
onze vereniging doorzoekt naar oude nieuwtjes.
Diapresentatie : Nu kan Sterken beginnen met de dia’s.
Na enige haperingen van de projector en het halen van
een andere gaan we van start. Sterken heeft opnamen
van het werk in het veen en de turf door zijn vader en
broer. Dit gebeurde eerst alleen met de hand later met
behulp van machines en ging door tot ca. 1955 te
Smilde. Later is hij met zijn fototoestel al die plekken
nog eens langs gegaan waar zijn vader de turf gestoken
had. Dit resulteerde in mooie natuuropnamen van planten en vogels en mooie plekjes in het Kolonieveld en
Fochtelooërveen. De aanwezigen hebben er van genoten
en bedankten Sterken na afloop om 22.30 uur met een
hartelijk applaus.
Afsluiting : Klaas bedankt de heer Sterken en overhandigt hem een geschenkbon. Verder worden de mensen
van de bediening bedankt en de beheerder voor de gastvrijheid die we hebben genoten. Hij wenst de aanwezigen een wel thuis en tot de volgende keer.
Verslag door Gerrit Helder.
Historische Vereniging ‘De Smilde’

Van de aanbieding van ons eerste nummer aan burgemeester Ter Avest in ‘Villa Maria’, op 28 februari, is een
feestelijke gebeurtenis gemaakt. Oud-burgemeesters van
de laatste jaren waren uitgenodigd om dit heugelijke feit
met ons mee te vieren en gaven hier ook gehoor aan,
voorzover zij geen andere beslommeringen hadden.
Aanwezig waren burgemeester Ter Avest en onze oudburgemeesters Aelberts en Vroegindewei. En verdere
genodigden van de Rabobank, instanties en zusterverenigingen.
Klaas heette de genodigden en aanwezige leden en
belangstellenden welkom en bedankte de Rabobank voor
hun gulle gebaar waarmee zij ons in staat stelden het
eerste nummer in de oude gemeente Smilde gratis huis
aan huis te kunnen verspreiden.
Fred gaf nog tekst en uitleg over de totstandkoming van
dit eerste nummer en bedankte de redactie voor hun
eerste krachtproef.
Op 1 en 9 maart hebben Jannes Meintjes, Tineke
Groenink en Gerrit Helder dia’s laten zien aan de deelnemers aan de bezigheidstherapie in een ruimte in het
Beurtschip. Hier hebben we heel wat aanvullende gegevens opgedaan van de ouderen, die vaak zelf de toestand
meegemaakt hadden zoals die op de dia’s werd getoond.
Het is van beide kanten heel goed bevallen.
Op 25 maart gaf de heer Leertouwer ‘s avonds, in de
kantine van de ijsbaan te Bovensmilde, een lezing over
het digitaal verwerken van de kadastergegevens van de
landerijen en huizen in de gemeenten en hoe je die kunt
gebruiken om de eigenaren er van in de loop der jaren,

Dorpsbelang Hoogersmilde nodigde ons uit om op 31
maart dia’s van het vroegere Hoogersmilde te laten zien.
15 april was er een rondleiding in het Drents archief te
Assen. Een twaalftal leden deed hier aan mee. Er hebben
zich nu al mensen opgegeven voor een volgende rondleiding.
Begin augustus waren we al weer in Hoogersmilde, nu
in de feesttent om dia’s te vertonen. Terwijl de hagel en
regen op het tentdak kletterde stond en zat er een
behoorlijk grote groep te genieten van hun jeugdherinneringen op ons diascherm.
Stichting Welzijn Ouderen vroeg ons of we 30 september, in het Beurtschip, dia’s wilden laten zien van het
oude Smilde. De zaal was ‘s avonds vol en gezien de aanvullende reacties uit het publiek bleek het getoonde
goed in de smaak te vallen.
Op initiatief van Tineke Groenink besloten we een verjaardagkalender te laten maken, Op de jaarvergadering,
gehouden op 29 september te Hoogersmilde, werden er
gelijk al een heel aantal besteld.
In november ging de eerste ploeg aan de slag om de
door Sikkema en Naber gemaakte dia’s op een CD te
zetten. Het Drents Archief stelt apparatuur en ruimte
beschikbaar. Het zijn Jan Kiers, Albert Visscher en Jan
de Jonge. Begin volgend jaar proberen we een tweede
ploeg te formeren.
Ook kwam in november het ledental op 500. Het
bestuur meende dat dit een met enig feestgedruis
gepaard mocht gaan. Vandaar dat Henk Dijkstra, hij was
de gelukkige, uit handen van de voorzitter een bos bloemen en een jaar gratis lidmaatschap mocht ontvangen.
Van de historische vereniging uit Peize kregen we nog
een verzameling krantenknipsels, die zij weer gekregen
had van één van hun leden.
We sluiten het jaar af met het respectabele aantal van
520 leden. We zijn als bestuur en redactie geweldig blij
met deze groei in zo’n korte tijd. We hopen dat we aan
uw verwachtingen blijven voldoen wat de kwaliteit van
ons tijdschrift betreft en wij hopen, dat u als leden, met
hetzelfde enthousiasme door blijft gaan met het werven
van nieuwe leden en het aanleveren van foto’s, ideeën
over onderwerpen, artikelen en krantenknipsels van onze
oude gemeente Smilde. De schoonmaak komt eraan.
Misschien komt u nog iets tegen.
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