Verslag over het verenigingsjaar 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 van de HISTORISCHE
VERENIGING in de gemeente STAPHORST.
Het jaar werd sterk beïnvloed door de coronapandemie. Hierdoor konden geen activiteiten worden
georganiseerd.
De op 22 maart 2021 geplande ledenvergadering kon op die datum niet doorgaan en werd uiteindelijk op 20
september 2021 gehouden. In die vergadering werden de aftredende en herkiesbare bestuursleden Willem
Kappe, Henk Koobs en Henk de Weerd herkozen. Verder werd in de nog openstaande vacature Bertus van
Spijkeren gekozen waarmee het bestuur weer voltallig is.
Het bestuur vergaderde als gevolg van de coronapandemie dit jaar acht keer in plaats van tien keer, waarvan
slechts één keer in het Koetshuus. De overige zeven keer werd digitaal vergaderd. Daarnaast was er incidenteel
overleg via mail, app en telefoon.
Het Koetshuus was het afgelopen jaar op de laatste vrijdagmiddag van de maand niet geopend voor
belangstellenden. Wel kon men op afspraak terecht met inachtneming van de corona-maatregelen.
Ondanks de beperkingen door de coronapandemie slaagde de redactie erin het kwartaalblad ’t Olde Stapperst
vier keer te laten verschijnen..
Het mededelingenblad verscheen dit jaar ook vier keer.
De werkgroepen Documentatie en Oud Staphorst zijn dit jaar niet bij elkaar geweest.
In maart hebben wij uit handen van mevrouw Hilly Mussche-Wildeboer, zakelijk adviseur bij Univé Stad en Land,
een cheque ontvangen voor de aanschaf van een A-3 scanner.
Wij gaan de scanner gebruiken voor het digitaliseren van grote documenten, zoals kranten, en van boeken.
Vorig jaar is een fietsroute langs markante punten uit de Tweede Wereldoorlog uitgezet. Vanwege corona kon dit
toen voltooid worden. Dat is dit jaar gebeurd; op 1 juli is het eerste informatiebordje onthuld door Albert Hokse. Het
daarbij behorende fietsrouteboekje (met veel informatie) is in juli gratis huis-aan-huis binnen de gemeente Staphorst
verspreid.
De Rabobank Clubsupport actie 2021 leverde het mooie bedrag van € 1.513,79 op.

Per 31 december 2021 stonden 1546 leden in het ledenbestand. Dit is een daling van 12 leden ten opzichte van
31 december 2020. Opzeggingen betreffen voornamelijk overlijdens en leden die vanwege hoge ouderdom hun
lidmaatschap opzeggen. Wij konden 30 nieuwe leden inschrijven, die zich voornamelijk via de website
aanmeldden.
Omdat dit jaar nauwelijks activiteiten plaatsvonden hoefden wij minder vaak een beroep te doen op onze
vrijwilligers. Wij hopen dat wij in 2022 weer meer activiteiten kunnen ontwikkelen en dat wij dan weer een
beroep op hen mogen doen. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

