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              Jaarverslag van het jaar 2022 van de Heemkundevereniging Borne 

 

1. Ledenaantal 

In 2022 is het aantal leden met 5  afgenomen.. Er waren 25 afzeggingen en 20 
aanmeldingen. Er zijn thans 422 leden.                 

2. Bestuurszaken 

Bestuur formatie: Het bestuur bestond uit de volgende leden: Annemarie Haak 
(voorzitter), Bertie Velthuis (secretaris), Frank Mars (penningmeester), Leo Bult, Harrie 
Rouhof, Frans Edelijn en Erik Mijnheer. Marja oude Egbrink is op 19 oktober 2022 tot het 
bestuur toegetreden. Het bestuur kwam, onder leiding van de voorzitter 8 keer bij elkaar. 
Er heeft veelvuldig telefonisch of middels de app. groep overleg plaatsgevonden.                                                                                                                             

      3.   De werkgroepen binnen onze vereniging 

 - Activiteitencommissie (o.a. ledenavonden) 

In de eerste helft van 2022 is er, om reden van Corona,  geen ledenavond geweest.              
Ook de traditionele niejjoarsvisiet kon geen doorgang vinden.                                                                                                   
De Algemene ledenvergadering over het jaar 2021 werd gehouden op 6 april 2022.            
Het financieel jaarverslag van het jaar 2021 en de begroting voor het jaar 2022 zijn niet 
besproken. Met de vergadering werd afgesproken deze stukken in de alg. vergadering 
over het jaar 2022 te bespreken Bij nader inzien is besloten hiermee niet te wachten tot 
januari/februari 2023 maar het financieel jaarverslag van het jaar 2021 alsmede dat van 
het jaar 2020, zijn op 19 oktober 2022 in een extra Algemene ledenvergadering te 
bespreken Beide financiële jaarverslagen zijn toen goedgekeurd.                                                                                    
Aansluitend aan de Alg. ledenvergadering van 6 april werd een film over de 
bevrijdingsoptocht van 1995 vertoont. Deze voorstelling verliep slecht. De apparatuur liet 
ons voor een groot deel in de steek. 

Op donderdag 3 maart werd een ledenavond verzorgt door Bert Wolbers. Bert is 
voorzitter van de Heemkundevereniging “voormalige gemeente Weerselo”. Hij vertelde 
ons over  

Op vrijdag 19 september vond de jaarlijkse excursie plaats. Dit keer ging de tocht naar de 
Hüvener Mühle en naar Clemenswerth in Duitsland. Du bus van taxi Koning was geheel 
vol. Er was een erg goede sfeer, de weergoden waren redelijk positief gespemd en de 
bezochte locaties waren echt een bezoek waard. 

Aansluitend aan de extra Algemene ledenvergadering van woensdag 19 oktober zou 
Martin Thiehatten zijn nieuwe boek “Oud Borne, in 40 verhalen” presenteren. Helaas  
was Martin enkele dagen eerder ziek geworden (Corona). Gelukkig heeft hij ons de 
beelden  met bijbehorende tekst, zoals hij die zelf zou presenteren aangereikt. De avond 



mocht geslaagd genoemd worden. Vele leden hebben op deze avond het nieuwe boek, 
tegen een gereduceerde prijs, gekocht.  

Op donderdag 17 november werd een lezing verzorgd door Ad van Liempt. Hij gaf ons 
aan de hand van de beschrijving van levens van 5 person, die in de jaren 50 en 60 veel in 
het nieuws waren, een beeld van deze “wederopbouwperiode”.  

Film “Zo doet wie leu dat” Samen met het Filmhuis Borne is op dinsdag 8 en woensdag          
9 november deze film over tradities en verleden van Twente vertoond. Wij hebben onze 
leden die de film wilde bezoeken een reductie op de entreeprijs gegeven van € 3,50.           
78 leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Op voorspraak van Annemarie heeft de eerste 
avond Johanna ter Steege acte de préséance gegeven. 

De op woensdag 14 december geplande ledenavond hebben we niet dor laten gaan. We 
vreesden dat er weinig bezoekers zouden komen omdat op deze avond ook de halve 
finale van het WK voetbal zou worden gespeeld. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Boeken- 

Er was dit jaar geen boekenmarkt Onze boeken en de Boorn & Boerschop” werden 
verkocht bij Bruna en bij het H.I.P.. Van iedere editie van de Boorn en Boerschop worden 
gemiddeld 15 exemplaren verkocht.                                                                                                                                       
23 leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Twentse Uitgeverijen alle 
Twentse historische verenigingen elk jaar biedt om middels een gereduceerd bedrag het 
jaarboek Twente 2023 te verkrijgen. 

                                                                                                                                                                                                                                          
Werkgroep Schrijverscollectief en redactie B.& B 

 Het schrijverscollectief is dit jaar intensief bezig geweest met het schrijven van het “Plusboek”.  
Op verzoek van de beide Plus supermarkten wordt een boek gemaakt waarin plaatjes kunnen 
worden geplakt. Deze plaatsje worden door betreffende supermarkten bij aankoop van artikelen 
aan klanten vertrekt. Ervaring elders in het land leert dat zo’n uitgave erg populair kan zijn. Vooral 
kinderen zullen hiermee bezig gaan. Op deze wijze leren ze spelenderwijs “de geschiedenis ” van 
Borne kennen. Het boek heeft 24 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk beslaat 2 bladzijden met een 
“achtergrond” foto. Ieder hoofdstuk heeft een korte beschrijving.  Bij ieder artikel kunnen 10-12 
plaatje worden geplakt. Bij ieder plaatje staat een korte tekst.                                                             
Het maken van zo’n boek is intensief werk. De uitgever stelt zeer strenge eisen aan de wijze 
waarop de copy moet worden aangeleverd. Naar verwachting komt het boek eind januari/begin 
februari uit. 
Het collectief is 5 keer bij elkaar geweest om afspraken te maken over de “productie” van het 
boek. Bij enkele van deze bijeenkomsten is ook gesproken over de samenstelling van de B. & B.. 
 
Naast deze intensieve werkzaamheden heeft het collectief ook drie goede B. & B. 
afgeleverd. 
Het schrijverscollectief blijft zich inzetten voor een aantrekkelijke en verantwoorde 
inhoud van Boorn en Boerschop. 

 

Werkgroep Historisch Informatie Punt   

      



In het begin van het jaar hadden we nog te maken met de maatregelen m.b.t. het corona-
virus. Per 1 maart was het weer verantwoord het HIP te openen. Alle medewerkers waren 
wederom bereid hun werkzaamheden voort te zetten. 

 
Na de Corona-jaren was het weer mogelijk om een groepsoverleg van de medewerkers 
van het HIP te houden.  
In dat overleg hebben we besloten een vakantierooster in te voeren. In de maanden mei 
en september zal het HIP gesloten zijn. Ook in de periode rond Kerst en Oud en Nieuw 
houden we enkele weken kerstvakantie. 
Toen de Bornse Courant moest stoppen met haar uitgave werd aan ons hun omvangrijke 
fotoarchief geschonken. We hebben overlegd hoe hier mee om te gaan. We gaan de 
foto’s onderverdelen in categorieën. Bijvoorbeeld als categorie sport met daarin o.a. als 
organisaties NEO en Groen Zwart. Daarna wordt per foto bepaald of deze waardevol 
genoeg is om te scannen. Na deze procedure worden de fysieke foto’s aangeboden aan 
de betreffende organisatie.   
Onze bestanden worden opgeslagen “in the cloud” m.b.v. One Drive. Per bestand is 
vastgelegd welke medewerker hiervoor verantwoordelijk is en als enige hierin wijzigingen 
mag aanbrengen. Ook wordt per kwartaal een back-up gemaakt. 
De collectie bidprentjes is aangegroeid tot 6600. In nummer 3 van Boorn&Boerschop 
2022 beschrijft mevr. Marlies Klooster-Ranke hoe zij dankbaar gebruik heeft gemaakt van 
onze collectie voor haar genealogisch onderzoek. 
Op onze website op Mijn Stad Mijn Dorp zijn inmiddels bijna 4000 foto’s gepubliceerd. 
Deze zijn 137.000 keer bekeken. Sinds eind 2021 worden ook de uitgaven van B&B hierop 
geplaatst. Deze zijn 3700 keer bekeken. Verder staan er nog op: Boeken 538 en 1100 
keer; filmbank met 7 films en 354 keer en 102 verhalen die 10.000 keer zijn bekeken. 

 
Bij een schenking is er contact gelegd met het gemeentearchief. Daarbij is ook gesproken 
over een mogelijke samenwerking in het toekomstige “Huis van Borne”.  

 
Onze 4 desktop computers hadden een respectabele leeftijd (8 en 10 jaar). Aan het 
gebruiksgemak was dit te merken. Ze werkten nogal traag. Het bestuur heeft toegestemd 
om de oudste twee te vervangen. In overleg is gekozen voor de HP All-in-One met 
Windows 11. Het overzetten van de data is nagenoeg probleemloos verlopen.    

      Open Monumentendag  

Op vrijdag 9 september en zaterdag 10 september 2022 is in Borne de Open 
Monumentendag 2022 georganiseerd. Op de vrijdag vond de klassendag plaats waaraan 
scholieren van de groepen 7 en 8 aan mee hebben gedaan. Negen scholen deden mee 
evenals de St. Stephanuskerk, Bussemakerhuis, de Synagoge en de Toren van de Oude 
Kerk. Op zaterdag waren er drie ‘sportieve’ activiteiten: 

- Wandelen, deze was uitgezet door de Stichting Gidsen Oud Borne, daar deden negen 
personen aan mee; 

- Fietsen, uitgezet door Henk Passies richting Maria Mediatrix, 39 deelnemers. 
- Hardlopen, eveneens uitgezet door Henk Passies, 17 deelnemers. 

Voor 2023 wordt gewerkt aan een draaiboek om e.e.a. strakker te regelen.                                                                                             

Exposities  

Er waren dit jaar geen exposities  



Statuten 

Omdat de statuten van de Heemkundevereniging Borne nog dateren uit 1962 heeft het 
bestuur besloten, met name naar aanleiding van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen, de statuten te actualiseren en bij de tijd te brengen. In de 
Ledenvergadering van 6 april 2022 is aan de Algemene Leden Vergedering om 
toestemming gevraagd om dat traject in te gaan zetten. Daar is goedkeuring aan gegeven. 
Op de Algemene Leden Vergadering van 19 oktober 2022 zijn de leden bijgepraat over de 
stand van zaken. Er was is de tussenliggende tijd contact opgenomen met de notaris. Die 
heeft na het uitwisselen van informatie een concept uitgewerkt. Dat concept is eind 
oktober 2022 naar alle leden verstuurd. Via de mail. In november was er gelegenheid om 
daar op te reageren. Dat hebben enkele leden gedaan. In januari 2023 volgt er opnieuw 
overleg met de notaris om die reactie te bespreken en desgewenst te verwerken met de 
bedoeling de nieuwe statuten aan de Algemene Leden vergadering in februari 2023 voor 
te leggen. 

     Magazijn. 

Het magazijn in een deel van de voormalige rijwielstalling van “Borne 28” geeft 
voldoende opslag mogelijkheden. Het magazijn in ’t Dijkhuis heeft naar behoren 
gefunctioneerd. 

 Sociale media. 

Het bestuur van de Heemkundevereniging vindt het belangrijk om een zo breed mogelijk 
publiek te informeren over al hetgeen waarmee we bezig zijn. 

De website heemkunde borne/borneinbeeld.nl is daarvoor een goed middel. Deze 
website is in samenwerking met RTV Borne vernieuwd, toegankelijker gemaakt en  qua 
uitstraling aanzienlijk verbeterd.  

Het eindresultaat mag er zijn en uit de recente cijfers blijkt dat het aantal bezoekers nog 
steeds toeneemt. 

Naast de website maken we ook gebruik van Facebook. De FB pagina 
Heemkundevereniging Borne heeft op dit moment 730 volgers. We gebruiken FB veelal 
voor korte berichten die dikwijls verwijzen naar meer informatie op de website. Uit de 
reacties die vaak op FB worden geplaatst mogen we concluderen dat men deze korte info 
berichten op prijs stelt. 

Ook van Instagram maken we gebruik. De pagina Heemkundeverenigingborne wordt op 
dit moment door zo’n 125 personen gevolgd. De werkwijze van Instagram is vergelijkbaar 
met die van FB.  Ook hier worden dikwijls korte berichten geplaatst met verwijzing naar 
de website. 

We zijn met RTV Borne in gesprek om het aantal volgers voor FB en Instagram te 
vergroten wat dan weer zal leiden tot meer website bezoekers.Calibri (Hoofdtekst)De 
website  

Het adres van de Internetsite is www.heemkundeborne.nl                                                                                                  
Voor vragen en aanvullingen van deze site kunt u terecht via info@heemkundeborne.nl.  
Voor vragen van meer historische aard kunnen gesteld worden op  
hipheemkundeborne@gmail.com      



Helaas beschikken wij niet over de mailadressen van al onze leden. Reeds meerdere keren 
is opgeroepen deze te geven.                                                                                                                                             

     Algemeen                                                                                                       

Het bestuur van Heemkundevereniging Borne spreekt haar hartelijke dank uit voor alle 
genoemde en niet genoemde actieve leden, zoals ook aan alle andere meewerkende 
en/of steunende instanties.   

Ze hoopt op een verdergaande vruchtbare voortzetting. 

Borne, 10  januari 2023                                                                                                                                                 
Namens het bestuur,                                                                                                                                              
A.M.Velthuis                                                                                                                                                                    
(secretaris) 

 
 
 


