Notulen van de Algemene ledenvergadering van de Heemkundevereniging Borne op woensdag
13 oktober 2021. Locatie: Stefanshof te Borne
Er zijn 6 afmeldingen, te weten: Maria Smitz en partner, de fam. van Oosten, Jan Wegter, Herman
Hendriks, Henk Veldsink en Rita Vingerling
1. Opening. Om 19.35 opent de voorzitter, mevr. Annemarie Haak, de vergadering.
Ze heet alle aanwezigen welkom. Er zijn , exclusief de bestuursleden 44 leden aanwezig. De
voorzitter zegt het fijn te vinden dat we na zo’n lange periode hier weer samen kunnen zijn en de
nare periode goed zijn doorgekomen. Tevens zegt ze dat het H.I.P. weer is geopend. Het lijkt dat het
normale verenigingsleven weer zijn voortgang kan vinden.
Onze website is in samenwerking met R.T.V. Borne vernieuwd en sterk verbeterd. Hiervoor hebben
wij subsidie ontvangen, die samen met R.T.V. Borne is gedeeld.
Ook hebben we medegewerkt aan het textielfestival Twente in Borne bekend onder de naam “de
Rode Draad”. Bij winkels waar textiel (kleding) wordt verkocht zijn in twee series, in totaal 60
fotopanelen geplaatst. Deze panelen zijn gemaakt door Leo Congert. De eerste serie ging vooral over
het verdere verleden van de textiel, de glorie, de achteruitgang, del en de volledige ondergang.
Er is in april een extra dikke Boorn & Boerschop, in full collor, een “bewaar exemplaar” met allemaal
artikelen over de textiel, uitgegeven. Het schrijverscollectief heeft hierbij haar beste beentje voor
gezet.
De open monumentendag was een succes. Er was naast de monumentenrun dit jaar ook een
monumentenfietstocht. Voor volgend jaar denken we tevens aan een monumentenwandeling in
oude Borne. We zullen bezien of we met de run en de fietstocht naar een ander gebied rond het
dorp Borne kunnen gaan.
Er waren ook treurige gebeurtenissen. Zo overleden Jaap Grootenboer, Anja Tanke, Arend Wisman
en Hans Leuverink. Jaap was voor onze vereniging van belang middels zijn kennis en zijn boeken. Anja
heeft vele jaren dee uit gemaakt van de redactie van de Boorn & Boerschop, ze had erg veel kennis
van de geschiedenis van ons dorp en was altijd zeer behulpzaam in het gemeentelijke archief waar ze
erg goed de weg wist. Ook schreef ze artikelen. Ze stond met haar kennis het schrijverscollectief bij.
Arend Wisman was een trouw bezoeker van onze ledenavonden en toonde daar middels zijn vragen
zijn aandacht. Hans Leuverink kennen wij van zijn mooie tekeningen voor de Boorn & Boerschop.
2. Notulen ledenvergadering 6 februari 2020. Deze worden goedgekeurd.
3. Het jaarverslag. Dit wordt akkoord bevonden.
4 Financieel jaarverslag. De voorzitter geeft aan dat het afgelopen jaar een vervelend jaar is geweest.
Het waas lastig om goed overleg te voeren. In goed overleg met de leden van de kascommissie, Ton
Boswerger en Rob Wiggers, is besloten het financieel jaarverslag 2020, samen met het financieel
jaarverslag 2021 in de eerst volgende algemene ledenvergadering, d.d. 9 februari 2022 te
behandelen. De beide leden van de kascommissie blijft verder in functie.
4 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is op 1 juli jl. in werking getreden. Ze heeft tot
doel het financieel beheer binnen verenigingen en stichtingen strakker te regelen. Wanneer
bestuurders aantoonbaar in het nadeel van een vereniging/stichting handelen kunnen ze daarvoor
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Verenigingen en stichtingen zullen aan de zelfde eisen
moeten voldoen als bedrijven. De wet maakt het noodzakelijk dat onze Statuten moeten worden

aangepast. Binnen het bestuur zal “een commissie” moeten komen die het financieel reilen en
zeilen in de gaten houdt. Binnen de vereniging gaan twee bestuursleden hiermee aan de slag. Vanuit
de vergadering wordt gesteld “dan ga je je eigen vlees keuren”. Afspraak is: Laten we op de
resultaten van de ingestelde “commissie” wachten. E.e.a. komt volgende vergadering terug.
5. Bestuur. Er waren bij de vorige algemene leden vergadering, door het vertrek van twee
bestuursleden, nog maar 5 bestuursleden. Afgesproken is dat, indien zich in de komende tijd
kandidaten zouden aanmelden, deze in het bestuur zouden kunnen worden opgenomen. Dit is
gebeurd. De voorzitter vraagt beiden zich voor te stellen.
Erik Mijnheer stelt zich voor. Hij is een Drent. Hij is bijna 60 jaar. Eind 90er jaren heeft hij zich in
Borne gevestigd. Hij komt oorspronkelijk uit het onderwijs. In de 80er jaren is hij overgestapt naar de
I.C.T.. Hij werkt voor een bedrijf in Enschede. Hij is geboeid door geschiedenis. Hij heeft verschillende
historisch stukken geschreven o.a. voor Hengelo, Toen&Nu, Ganseveer (Coevorder Hist.

Vereniging), Waardeel, (Drentse Hist. Vereniging) en in het Jaarboek Twente 2020.
Hij heeft de bachelor Algemene cultuurwetenschappen gedaan, hij is nu bezig met het
laatste onderdeel van de Master kunst‐ en cultuurgeschiedenis. Beiden aan de Open
Universiteit. En in Groningen het Masteronderdeel Historische buitenplaatsen en
landgoederen.
Frans Edelijn is reeds een aantal jaren lid van onze vereniging Hij zag de vacature. Hij heeft zich
aangemeld, omdat hij weet dat het vervelend is om met een (te) klein bestuur een vereniging te
moeten besturen. Hij heeft het een half jaar aangezien. Het is hem goed bevallen. Hij is
gepensioneerd. Hij heeft tijd. Hij wil niet achter de geraniums zitten.
Vanuit de vergadering, de heer Rikus Eising, vraagt wat hem kwalificeert.
Het hedendaagse Borne en de wijze waarop dit is ontstaan spreekt hem aan. Hij was 24 jaar
gemeenteraadslid. Thans is hij voorzitter van de wijkvereniging Stroom Esch. Ervaring leert dat het
goed is voor een vereniging dat er bestuursleden zijn die de weg weten, die contacten hebben, die
weten waar subsidies te halen zijn.
6. Wat verder ter tafel komt.
Jaarboek Twente. De voorzitter bericht: Wanneer u dit via onze vereniging besteld kost dit boek
€ 16,‐‐. Wanneer u het ter zijner tijd via de boekhandel koopt dan bent u € 23,‐‐ kwijt. U kunt uw
aankoop voor 25 oktober a.s. kenbaar maken bij de secretaris.
Plusactie. De beide Plus vestigingen in ons dorp hebben ons gevraagd mee te werken aan het maken
van een boek waar mensen plaatjes in kunnen plakken. Deze plaatjes zijn te verkrijgen bij de Pus, na
aankoop van artikelen. Het wordt een boek waarin de geschiedenis van Borne in verschillende
thema’s wordt verteld. Het H.I.P. zal de plaatjes (foto’s) uitzoeken. Het schrijverscollectief zal de
teksten verzorgen. Als vereniging krijgen wij een vergoeding. Ook kunnen wij ons middels deze actie
presenteren
7. Rondvraag.
Johan Kwast vraagt: R.T.V. Borne, wat stelt dat voor? De voorzitter antwoordt dat zij ons hebben
geholpen met het vernieuwen van de website. Zij hebben daar veel verstand van. Ze zullen ons ook
helpen met een “zoekmachine”. Hiermee kun je door het intypen van een “kernwoord” onmiddellijk
zien of en zo ja in welke editie van de Boorn & Boerschop hierover iets is geschreven.

De voorzitter geeft aan dat er nog Boorn & Boerschop’s in de zaal te koop zijn.
De voorzitter sluit om 20.10 de vergadering.

Borne, 14 oktober 2021,
de secretaris

