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Nieuwsbrief 68
Ledenvergadering van de

Historische Vereniging De Smilde
De h lijlse tedeÀversadering vindt één keer
per iaar plaats in maart Maar roor [et eerst
in het bestaan van de Historische Verenigina
De Smilde wondt de ledorsga/eÍirg Eood-
gedworgen scldfi e$k afuehmdeld.
Vanwege de @ronapandemie is het imnes
niet roegerm om in groro getale bijeo te
komen. Maar u a.ls lid moet natuurliik wel
uw oening over her g€voerde beleid kun.neo
uitspreken. In deze nieumbridvhdt u de
notulen ran de wrig jan g€houden ledenver-
gadering, het jrwaslag vm 2020, de brief
wan de Lacommissie en het ffnmcieel verslag
],m2O2O.

Het bestuur Iegt u middels deze nieuwsbrief het

1 . Gaat u akkoord met de notulen vu de jaar
vergadering vu 5 mam 2020?

2. Gaat u aLLoord mer her jDrvdslas van
2020?

3. De kascommissie heeft aan het bestuur me-
degedeeld drr z:i àan de penningmee"rer de-

charge verleend. Haneliik danL aan de

Gaat u al<Loord met het finmcieel verslag

van 20201

Van de voorzitter
t)oL d. Hi,ruri*he \cr.niging Iccft [cr alBe

Iopen jaar tc maken geha<l met de maatregelen
rond Covi<i-19. Geen activkeiter, geen bus

rr.1e. sernrg Lunnen ve,grde,en m ,o.h i.
het gelukt om de ledenvergàdei;ng iond te
krijgen.

lu,mer drt wc rle leilcnvergadcrnrg nier hun-
n:r ..{ri\eÍen op de gebNikcliikc nàoi.!
n,ràr iddels deze nieu\rsbLn-iuoLdt u rllcnurl
ir J: ge egenhcid gesield orn urv op .n àài
m.rkirscn er urv rl.hoord door tc gever.
Ondrr ili.lir jaar xtirede.d 1,e., $il ik h;crbij
alle ltden hrrtclijk groeLen.

lÍ.r h..l r..1 flezier hcb ik ie raat< vrn rooLzn
ar bestc loucn ulrgc

. .1 ,lF '. 1., rr.-d . r. <. j , uir l. , .

conmissie. IIer b.suur bedanht hierb;i
D- .l-. roor h. r rnz.t. \,nr r r -. -r r r-
rLvc cn nccmt haar plarts nr.

\íilt u zitting ncmcn in d. k!s.omn,issi.:
Hcr (6re jar àls regve en daÍià (re jD,
àls lid? wij lorei gÍ.rxg van u.

5. Bcsru urs erkiezins, \raruit her besruur rLeedr

ceja uooge\een als voorznreL afna een zn-
rhssPeriode ren 9 jaar
Hct bcsruurscltvooL om Didcrik Appcl
doom rc bcnocmcr als kendideat voorziner.
l)iderik Appeldooii is {oonachrig in Assen

en gcboren in Bovensm;lde.
Caar u hierniee a}<Ioord.

. H,, 6e.,,, , te o , ,b,, . !.
Iijk tc lioudcn h -1011.

U kunt schrihelijk (pr posr via His«rrischc

Vereiising De Snilde, Hoofdwes 171, 9,121

PC Bolcnsmilde) ofPer Diail aia

secrerariaat@.lemilile.n1 ro. uirerlijl< l5 april
2011 urv rcecric hcnbaar makcn. Gccn rcectlc?

Drn gaar ilc uit lxn uiv iDÍcmming mci g.

\,{.., i", J rj,. r,.. .J ,,. ,. d:, .,,,01.rj
ecrvccsr. Níet elkaar hebbei wij de Hisro.jsche
Verenigins De Soril(le nooi op de kaart gezet.

Daar mogen we aLlcniaaL rrots op zijnl
Door de jareD heen is er LrneLaaLd *isscrnrg van

dc rvachr gervccsr, maar cL rvrs:ltijd ccn prct
tige sanenrvcLkiig rncr dc mcdrbesruunleder,
dc actlvircitcncommissie en de re<lactie en aller
die op llelke .)àniÈ. d:rn ook ftn sr(nrje bij-

Heel veel dank daanooLl

Dcniissionrir blijf lk nog.!€n iàn, totdl de

rieuivc voorzinÍ is bcnoen,d Èn ik h,r,r, jullie
bimcnkon *eer re ortmoeren.

Nn tnt hn l,6t1tut.
T-tta; DnÍ. vrrct,ri,



Notulen van de jaarlijkst ledenvergadering gehouden in "De Scha-
kel" in Hoogersmilde op woensdag 5 maart 2020

openins lonip tLeedt wegens pcxoonlijLe omstanligheden afen
Om 10.00 uur vcnvelkornt dc viccvooLzirtcL Khas lan dc is nicr hcrkiesbaaL. Coby r.orft 6edan[t voor haar inzer
\ties de .uir, ajo àànile?igen. Hij blikr rogmaals rcrug cn onrvangt ccn boelict bloenien en een ca.leaubon.

op een rxx ric verenigins nooijààr 2019 ua!.in weer HeLbestuurisnogopzoeknatccnrovangcrvoor
lan elLes sebeu is. tlobl'en rvel uir Hoogernilde.
Na dcze rvoornen o,orlt <le,ergatlering geopend. De Uir de .edà.rie sbfr ià r6 iàà. Sj.erd Posr. Sioerd wordt
agenda rvordt vargestel.i en er rvordt orergegaan naar e'eneens bedantt 'oorijn inzet er orlans eer boeket
het volgerde punt van dc agcndr. bLoenien en cen caclerubon.

Noulen van de ledenvergader;ng 6 maàrt 2019 Sratuten en huishoudelijk reglernent
{ieen opmerkingen. Hcr besruur zrl zich de ko,r.ndc tijd buigcn or.r dc Ía

rurcn cn hcr huishoudclijk rcglcnicnr.

Jaarrerías 2019 Die loldoen njer nreer.r.in de siruaries die zich soms

Geeo opmeLLnrgen. kunnen voudoo, bijvoorbeeld als een bcstuurslirl 'roeg-
rijdis rfrreedt en dnL homt een ander roor in rie plaats.

Financieel ve6lag 2019
Vràag van ééi vàn de aÀiwcz;gen waarcn dc Rrboclub De privacprer Algemene Verordening Gegerenr
supporr nieL n,eege..n,en is in de begrotirg. bes.herming (AVG verklàr;ng)
Hiercp anrwoorlr de penn;ngmecsrer drt her gaat oD uij t inneikomsr is de ,{VC-verkhring uirgedeeld.
een gifr en rlat je dle nier neeneent in dc be-grcting.le Hierop warcn geen opnierkingen.
weet imnier nier ivat de verelising gaar onn rngen. [r De rerkLarirg zal met het eers n olgencle Levend YerLeden

doen steerls meeL veLenighgen niee er rhn kan h« be- meesesruuLd .voLden, zodat alle leden hieLran op de

dLag zomaar lagcr uinallcn. lioogtc zijn.
Dc volgtrdc opmcrkilg ivrs drt dc vcrcniging bcsr rvcl

cen grote buller heefL. Deze opmerking rudr meegero Rondvraag
men in de besnursvergadering. Hiervan wo«lt gcen gel,ruik gemaakt.

Verslàg kescomhissie Sluiting mn hct bestuurlijke gedeelte
Dc l<ascomnissic heeft geen opmeLhingen en reLleenr Hiema sluit dc voorzittcr ondcL dankzcggug hcr bc

deLhalie décluLge. Picr Rrdk tLccdt rit dc hasconinissic. *uuLlijkc gcdccftc al
Picr lrortlr b.di*r voor zijn ncdcwcLkug.
Ltrt dc L'dcn hccli Heok Pnngcr zich rangemcld on de Nà de tru?e rÈLo.c(I. J,rlirh ràn vt.percn een Leins
phàrs vàn li.r Rrdix in r. nem.r Èn \i in) \.h F.sscn o.-rleloo<lsesch,ijfsre,Carvi.arBmggen,orcrrle
biedui.h rrn al! ,$erre. Ioorlse sanienlernrs ir Smilde en het seznr waarni airLLv

Hiemee gran de lcdeD aLJoorl. van Bruggcn op.srocidc.

BestuursvcrLiczing
Afirerlcnd en herldesbaar Sienie Bmnr. GcLrn van dcn

. Bosch, Klaas len dc \rrics cn Trrus Dock. {ioby Oldcn
thu DoeÈ, vttaarit

Jaarverslag 2020 van de Historische Vereniging De Smilde
2020 was voor onze veredgiDg een orwerkclijk jaar. In h« rfgelopen juL zijn cr slccho nr cc rcrr ir rrc , g.
Het Coronavirus hccft ons bijna roiledig in de geep oLganisccrd cn dumr rvrs Í hclars niers meer mogel:jk.

Het aantal lcden op 31 december bedraagt 910. Het Bestuur
bcstuur hoopt log steeds de 1000 re bereikenl In 1020 warer rlrredend cn herkiesbaar Klaas lan dc

Hct grote aaltal leden geeft wel aan dar de yerenigins \nies, (ieoir ran rlen Bosch, Sicnie Bruirx cn Truus
nr een behoefte voorzier N;er àlleen h;j de inwoners Doe[. ILrsrnrijrls afserreden ircgcns pcroonlijkc on
vro de voormalige geneente Snlilde, maar ook vcr snndiglic.lcn Cobr Oldcnkrnry.
daarbunen. Veel oud inwoner, rccds latrs veÍtroliken Hct bcsmur bcstrxr uiL C.ià H oogeleeo, Cerrir r rn den

uit Sn;ldè, z;jn enthousiast lid var de verenigilg. tsosch, Iiuus l)oek, Kl:ras Ji. (le Vies, Sienle Bruln.,



Henklonkcr. \Yicse de _tonqe en Hrmr HopmeD.

H.r Lr.sftrur !e.sàde.r l0 kccr per laar.D r.rcscn\roor
li rJ. . bi ...|e".r, c .b,,
h.' l)$(uf jaarlijk *D a.nreL DieurÍsbri.lcn uir. Ln ne
?ijn acricf op Faceboolt.

IIer afgelopoi jmr hccli oDze lerenising o,,k rvcer dee1,

genoncn àaD d. Ral)o clubsupporr rtie dooL de Rrbo-
bànk Asen en Noo -Drenrhe is georBiniseerd.
Lcd.d vàn de Ràl,oba,k konden stennico op hun livo
.' 1c,.,'.Ë'rb. ' 'p b. . ,' . 

'
gektt edrag verdeeld. Onze rcrcnigiDe h.eli ee cheque
,,nnangen ran € 912.i6
Dir Lcclng zal ivordcn gcbruikr voor sc]iapperaruur
loor her Htrus i2n d. Sn,ilde.

Dc redacrie bestaar un Fred Fonrijn,lan Kicr, AIy
Ílruiiiis, §/our Stani eD Bàs Korrhok.
Sjoeid Posr is na 16 iaàr seiropr Dcr ziji we,k,aamhc,
den voor de redacric.
zoals sebmikelijk krvrn L.vc.d vedcden oot< dn jàar

vier keer uir. Hicrin wordÍeet inforni..ie gegevcn oltr
dc roormalige qeneene smitde en haar nNoncr, war
bij ond.íverpi en Scbc!rrcni$en NordeD uiigcdicpr e.
op een prettige reest arc wijze lvordcn bcschr.len.
Èr is bij de vele Leden ivaarleru.e roor rvar Levend \re.le-

Actiliteitencommissie
De a.rivi.cii.ncoinn,issie besri,ir uir ÀIie Luonlg, «lxàs
\bs. Thckc Groenink, Hannic klena. lanni.- ooronan

Door heL QtronayiNs s.as hcr hchas nicr mogel;jk om

dc leden in lrJ20 een goed.n àÀriss.ld)d frcs,.,Ltru,.l
mcr ;nreLessante oodcntcrp.n àrn k l,i en.

Trvcc rctn.neiren hebben nog kunDcD plaars\inden
op vriidàg r0 jànuri \rerd ir Her Konprs in sn,ild.
\R'r d. jiàdirkse iÈij!orsisite sehoudcn.

Informatie contributie 202 I
\bo. ee. iedcr.lie op 1 jànuàri lid is, tiedraagr de conrri
burie € 17.- peL jaar. En drL bll1ft voorlopiq zo. Als ic
nand in her eesrc kivrnll lidwo r, is hij/zij nos7596
van d€2. € 17. roor de reslerc.(le p.riodcvan het 1o-

pende jarr ri,schuld;ed. WorcLr ienrnd in hcL rwecde

lsvanaal lid, zal hijirir nos 50% di.ncD r. l).ràle.. Bij
ccD aanm.ldi.g ;i he. ier,l.l§varaàl is e. ios 259ó ver,
s.huldigd. Er l)il rcn aannieldins in heL vie«le kivanaal
hocli .r voór .lÈ ..Í, aD h€r iàaÍ ni.Ls heer bcnald re

De meesre leden lruln 90t'i) heblren Íia een !olnà.hr
:. :c "rr . , d. t' inl

Rum 1-:0 lcden wercn aanwezig om elkaar een'geloklie

Dir rlle\ oider hei gcnor en roLlegies op rariL.n olde.

\Ítr?ikale omliiÍins §€r.t lerzorgd door I,i.r .n Andrë
Radir. Lamnen en.{olric Lrrancn larqs in rehen op
hilaris.lie §ijzc hcr arscloror jà, do.,..

Dc lcd.nkrgàdering (eÍd op 5 maan gehouden h Dc
Schàkel in Hoosero.rilde. Aanslunend aan dc lcdcmtr
sàde.ihg g.tfludirh !.n \X'eepeLen ecn lczing or.cr dc

Joodse schrijfster CarLl.van Bruggcn, dic als {-arolina
Lea de Ilaan op 1 jànuàti 1881 gcboren rerrl Lr Smlklc.

ELkc dond.rdàsnro.gen $,ordr rlooL een groep rLijrvilli
gcrs gcrvcrkt ean het op o«le brengen ran her aLchicl, rr
chiveren, rubriceren, scantren enz. Hclaàs is her dir iààr
ook niet mogelijh govccsr. R.s.lmàrig ivo.de. er ook
oude foto s aangebodcn o

Daa[arst is cr rog eer gnre grcep leden bnxlen dc \Er
coiging acrieÍl Derk hierbij aan <1e bezorgcn ran hct
blad l.evend Verletlen, aan de nenscn dic op de geo.ga-
nisee c avonden her geluid vcrzorg.n en/.,ffllm/foro s

maken en aan le rvebmasro dic dc sire op o e houar en

de schrijvers clie zorgcn voor de nu)ie veÍtalen nr Le,

\\' .1* Ja u,.ti.L .i-J.H,.,o, . \. E r
De Snilde ook h 2021 r'.d zuk gcnicren vàn Í-eveiJ
verleden en hopelijk als hcr R.cr rocsesLààn is Èer en-

rhousiasme deel wift ncmcn aen onze rcriviteiren. Over
t ezoe[eraantallcn op lcz;ngen hebben r.e nicr te ldagcn.

D, rtrt,. t..,,,, j..,;.,,. ,,.,'
.,1. . .\r;wp-i,. o. .

qxie.nr !ol o\.e.sa\e door rc gain.

Ttw DoeÈ, *tradri

mccsteÍ de conr.llrurie van hun Lckcnnrg mrg rÀchrij-
ven. llinneni<on qoLdr dc conrriburie l02l van uiv rchc-

Alle leden dic gccn mrchriging loor ee. auromaris.hc n1

css hebbdr *Ècgcven, ,htvrn.sen eeD briefon dc con
rribu.ic zclfovcr r. n,aken.

Mci dcz. inloÍnarie hoop. hcr bcÍuur u coíe.r geiÍ,fiiL
r ..,J . I 1.".r \1 rr,o;.r,9
kirgen zijn, scliLoon drn nicL om on?e penniDgn.erer,
Cerir var den Bosch, te bei.rderen. llij is bcr.ikbaar p.,
relcfooD (06 1379 s966) ofpcr nail
(1954bosch@gmàil.coD).


