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Verslag van de vergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen, gehouden op 

dinsdag 15 november 2022. 

 

Aanwezig: ca. 32 personen, waaronder de bestuursleden F. Hoogenboom (voorzitter), M.Y. 

Dijkstra (secretaris), M. van der Meer (penningmeester), J. van Dalen, F. Wijma. 

 

1. Opening en Mededelingen 

De voorzitter stelt voor om als eerste de agenda voor deze avond, zoals die is toegestuurd 

aan alle leden en gepubliceerd in De Slúswachter, af te handelen. 

Daarna zal mw. Daphne Wesdorp, onze (voormalige) dorpsgenote, kort het woord krijgen 

om te vertellen over haar ervaringen als oorlogscorrespondente in Oekraïne. 

Na de pauze gaat de heer Klaas Sikkema vertellen over zijn herinneringen aan de Tweede 

Wereldoorlog in Bakkeveen. 

 

2. Verslag ledenvergadering 5 november 2019 

Het verslag geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Het wordt derhalve ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. (4., 5. en 6.) Financiële verslagen 2019 – 2021  

2019: dit jaar is geëindigd met een totaal banksaldo van € 9.138,64 . 

Ultimo 2020 was er eveneens een positief saldo: € 13.643,82.  

2021: aan het eind van dit jaar resteert ook een positief banksaldo van € 12.952,50. 

De vereniging staat er, financieel gezien,  goed voor. 

 

De laatste uitgave van het tijdschrift Ald Bakkefean dateert van voorjaar 2020. Daarna zijn er 

– mede als gevolg van de corona-epidemie – weinig activiteiten meer geweest. Dat heeft 

het bestuur doen besluiten om over het jaar 2021 en 2022 geen contributie te heffen. 

Een kascommissie, bestaande uit de leden mw. E. Pera en de heer J. van der Meulen heeft 

de boekhouding over de jaren 2019 – 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. 

De voorzitter zegt - vooruitlopend op het volgende agendapunt, de opheffing van de 

vereniging– dat het bestuur voorstelt om de gelden straks onder te brengen bij Plaatselijk 

Belang. 

Vervolgens worden de financiële jaarstukken 2019, 2020 en 2021 formeel goedgekeurd en 

vastgesteld. De penningmeester wordt decharge verleend. 

 

7. Opheffing Historische Vereniging 

De voorzitter memoreert dat de meerderheid van de huidige bestuursleden al langer dan de 

statutaire zittingsduur deel uitmaakt van het bestuur. Bestuursleden kunnen, terwijl ze dat wel 

willen, niet aftreden en het lukt niet of nauwelijks om nieuwe bestuursleden te vinden. Ter 

illustratie: alleen mw. F. Wijma is recent nog bestuurslid geworden. 

Het bestuur heeft zich, gezien deze situatie, al langer beraden op de vraag hoe het verder 

moet. Daar is uitgekomen dat het voorstelt om de Historische Vereniging op te heffen en de 

activiteiten en gelden geoormerkt onder te brengen (bij een nog te vormen commissie) 

onder de paraplu van Plaatselijk Belang. Deze constructie is niet nieuw, meerdere activiteiten 

uit het dorp zijn op deze manier ondergebracht bij PB. Het bestuur vindt dat waar mogelijk de 

activiteiten doorgang moeten vinden, zonder de bij zo af en toe knellende structuur van een 

vereniging. Het bestuur van PB is hierover geraadpleegd en kan hiermee instemmen. 

Het voorstel roept een aantal vragen en opmerkingen op, zoals: 

• wat gebeurt er met het archief? 
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Het archief is nu voor een deel opgeslagen in Het Ankerplak. Verder hebben 

bestuursleden uiteraard ook nog materiaal thuis. Alle spullen zullen nog verder verzameld, 

opgeschoond en geordend moeten worden.  

• Hoeveel garantie is er dat de activiteiten doorgaan en de resterende gelden goed 

besteed worden? 

Die garantie is er niet, d.w.z. niet waterdicht. Evenmin als nu, het blijft mensenwerk. In de 

nieuwe situatie zal – zo is het voorstel - over vragen om hulp bij activiteiten of financiële 

ondersteuning vanuit de erfenis van de Historische Vereniging besloten worden door de 

commissie. De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan Plaatselijk Belang.  

• Advies om nog geen (spaar)rekeningen op te heffen. Bij de banken is het op dit moment 

zeer moeilijk, mocht het nodig zijn, om nieuwe te openen. 

Nemen we mee. 

• Wie wordt de nieuwe eigenaar van Spoelstra’s Draai? 

Alles zal in het werk gesteld worden om de Draai onder te brengen bij de gemeente 

Opsterland. Zo lang dat niet is gelukt, wordt PB de nieuwe, formele eigenaar. 

• Hoeveel leden telt de Historische Vereniging op dit moment? 

Nu zijn er ca. 200 leden. 

  

Vervolgens vraagt de voorzitter of er bezwaren zijn tegen opheffing van de vereniging. Die 

zijn er niet. Daarna memoreert de voorzitter dat statutair gezien een rechtsgeldig besluit 

alleen genomen kan worden als 3/4 van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig is 

en als daarvan dan weer ten minste 2/3 het voorstel tot opheffing steunt. Aan die eis wordt 

vanavond niet voldaan. Daarom zal er binnen 14 dagen een nieuwe vergadering moeten 

worden uitgeschreven, waarin het besluit tot opheffing met 2/3 van de dan aanwezige leden 

kan worden genomen. 

De penningmeester zegt dat ze desgewenst over de financiële situatie van de vereniging 

tussen 1-1-2022 en heden  nog een financieel verslag kan maken. Dit om te laten zien dat de 

ontwikkeling van de financiën zich in dezelfde trend zal voortzetten dan afgelopen jaren.  

De voorzitter noemt het feit dat het bestuur van plan is om nog een laatste nummer van Ald 

Bakkefean uit te geven, o.m. over de geschiedenis van de begraafplaats. Bedoeling van het 

bestuur is bovendien om de nummers van Ald Bakkefean meer toegankelijk te maken voor 

een breder publiek. 

Tot slot vraagt de voorzitter de vergadering om akkoord te gaan met opheffing van de 

Historische Vereniging, om de activiteiten en de gelden onder te brengen bij (een commissie 

van) Plaatselijk Belang en om de formele bekrachtiging van dat besluit te doen plaatsvinden 

in een nieuw uit te schrijven vergadering conform de statuten.. 

Vergadering in meerderheid stemt in met dit voorstel. Enkelen stemmen tegen. Waren er 

tegenstemmers???? 

Aldus wordt besloten. 

 

Vervolgens krijgt mw. Daphne Wesdorp het woord. Zij is bezig met het maken van een boek 

over haar ervaringen als oorlogscorrespondente in Oekraïne. Wie wil kan daarvoor bij haar 

voor intekenen. Nadere informatie volgt o.m. via de Slúswachter. 

 

Na de pauze deelt Klaas Sikkema zijn herinneringen aan het oorlogsverleden in Bakkeveen 

en omgeving met de aanwezigen (40 personen).  

 

 



 


