Verslag over het verenigingsjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 van de
HISTORISCHE VERENIGING in de gemeente STAPHORST.
In de ledenvergadering van 25 maart 2019 werden de aftredende bestuursleden Jan Figeland en
Annekie van der Hoek met algemene stemmen herkozen.
Het bestuur vergaderde maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Het Koetshuus was dit jaar de laatste vrijdagmiddag van de maand enkele uren open. Het voorziet
wel enigszins in een behoefte. Inmiddels weet het publiek dat men op die uren terecht kan voor
allerlei zaken, al valt het aantal bezoekers per middag wat tegen.
Het Koetshuus was ook open tijdens de drie Staphorstdagen en de Open Monumentendag.
Het kwartaalblad ’t Olde Stapperst verscheen dit jaar vier keer in de gebruikelijke uitvoering.
Het mededelingenblad verscheen dit jaar ook vier keer.
De werkgroep Documentatie is op twee avonden per maand druk bezig met het op orde brengen en
houden van het archief. Enkele leden zorgen voor het digitaliseren van de foto’s.
Ook de werkgroep ‘Oud Staphorst’ komt trouw één keer per maand bij elkaar. De werkgroep houdt
zich met verschillende onderwerpen bezig.
Gedurende het winterseizoen was er op vier avonden de gelegenheid in het Koetshuus het
fotoarchief te bekijken. Hier werd goed gebruik van gemaakt.
In het voorjaar werden weer de gebruikelijke dia-avonden gehouden. Verdeeld over drie avonden
hebben meester en juffrouw van de Weerd-Krale uit Lunteren de bezoekers oude beelden laten zien
uit de periode 1969 tot en met 1975 toen zij beiden werkzaam waren als meester en juf op één van
de basisscholen. De aanwezigen hebben genoten van deze dia’s en het riep vaak leuke reacties
vanuit het publiek op.
In de zomermaanden was in het Koetshuus een expositie over de zuivelindustrie te zien.
Dit jaar werd de rogge op de eerste Staphorstdag gemaaid en op de volgende Staphorstdagen
gedorst.
Op 30/31 augustus was het 75 jaar geleden dat 20 Staphorsters werden opgepakt en via Kamp
Amersfoort naar het concentratiekamp Neuengamme werden vervoerd. Geen van hen keerde terug.
Op 30 augustus 2019 brachten 60 personen een bezoek aan de voormalige concentratiekampen
Neuengamme en Sandbostel. Het was in één woord: indrukwekkend.
In oktober werd de fotokalender bij de leden te koop aangeboden. Er zijn ruim 800 kalenders
verkocht.
De vorig jaar geplande, maar wegens ziekte geannuleerde lezing van Will Schackmann over de
Ommerschans is op 19 november 2019 alsnog gehouden. De lezing over de bewogen geschiedenis
van een locatie die net buiten Staphorst ligt, trok ook een aantal belangstellenden uit de regio.
Helaas heeft Annekie van der Hoek eind december haar bestuursfunctie om persoonlijke redenen
Neergelegd.
Per 31 december 2019 stonden 1579 leden in het ledenbestand. Dit is een daling van 21 leden ten
opzichte van 31 december 2018. Opzeggingen betreffen voornamelijk overlijdens en leden die

vanwege hoge ouderdom hun lidmaatschap opzeggen. Hoewel het wel de bedoeling was om ook in
2019 gerichte ledenwerfacties te houden, is dit door andere prioriteiten niet gebeurd.
Gelukkig konden wij ook dit jaar weer een beroep op een vaste kern vrijwilligers doen. Hierdoor
konden alle activiteiten weer doorgaan en ’t Olde Stapperst verschijnen. Wij willen hen hiervoor
hartelijk bedanken en hopen ook in 2020 weer een beroep op hen te mogen doen. Nieuwe
vrijwilligers zijn van harte welkom.

