Stichting Historische Sociëteit Enschede – Lonneker

Agenda voor de vergadering van de leden van het College van Bijstand en Advies op
dinsdag 24 april 2017 om 19.00 uur in de koffiekamer van de Ontmoetingskerk,
Varviksingel 139, 7512 EK Enschede
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de vergadering op 21 april 2017 (bijlage).
3. Samenstelling van het bestuur.
4. Bespreking secretariaatsverslag.
5. Bespreking verslagen van de commissies (bijlagen).
6. Bespreking van het financieel jaarverslag (bijlagen).
a. Resultatenrekening 2017;
b. balans per 1 januari 2018;
c. verslag van de kascommissie.
7. Bespreking begroting 2018 (bijlage).
8. Benoeming lid kascommissie.
9. Rondvraag en sluiting.
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Notulen van de vergadering van de leden van het College van Bijstand en Advies op
vrijdag 21 april 2017 in het Odd Fellowhuis, Nic. Beetsstraat 44, Enschede.
Volgens de presentielijst waren er 37 contribuanten aanwezig.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter van de SHSEL, Dick Buursink, verklaart de bijeenkomst van contribuanten
voor geopend. Tijdens deze vergadering treden zij op als leden van het College van
Bijstand en Advies voor het bestuur ex art. 5 van de statuten. De voorzitter stelt Gerard
Hemelt voor als secretaris van de stichting en bedankt zijn voorganger Kor Feringa voor
zijn jarenlange inzet.
Dick haalt aan dat de SHSEL volgend jaar 50 jaar bestaat en dat hij dit uiteraard niet
ongezien voorbij wil laten gaan. Hij vindt dat dit een uitgelezen moment is om de stichting
meer profiel te geven, meer zichtbaar te maken. Hij noemt een aantal mogelijkheden,
zoals het uitgeven van een jubileumboek, tentoonstelling(en) en verbetering
website/facebook.
De datum waarop het 50-jarig bestaan wordt gevierd, is nog niet bekend. Dit is mede
afhankelijk van de activiteiten die gedaan gaan worden. Tijdens de vergadering meldt Nico
Mol zich aan om bij een van de activiteiten als coördinator op te treden.
2. Notulen van de ledenvergadering op 15 april 2016
Met dank aan Kor Feringa worden de notulen zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Samenstelling van het bestuur
Zoals onder punt 1. al is aangehaald, is Gerard Hemelt de opvolger van Kor Feringa als
secretaris. Tevens deelt Peter Janssen mee dat hij eind dit jaar aftredend is, maar dat hij
nog maximaal twee jaar wil doorgaan als penningmeester.
4. Bespreking secretariaatsverslag.
In het overzicht van de bestuurs- en commissieleden ontbreekt de boerderijencommissie.
N.a.v. het verslag komt vanuit de vergadering een aantal vragen en opmerkingen.
a. In hoeverre is de burgemeester betrokken bij de SHSEL?
Wij weten dat hij geïnteresseerd is in de geschiedenis van Enschede, maar ook dat hij een
drukbezet man is. Als bewijs merkt een van de aanwezigen op dat de burgemeester dit
jaar heeft geholpen met het schoonmaken van het Boerenkerkhof.
Wij proberen dit jaar een afspraak met hem te maken om onze wensen en zorgen kenbaar
te maken. Zoals onze zorg over de kwaliteit van en toegang tot het gemeentearchief. En
eventueel een mogelijkheid om nieuwe inwoners van onze stad, met ondersteuning van de
SHSEL, kennis te laten nemen van onze geschiedenis.
b. Komt de terugloop van het aantal leden omdat ‘n Hoesbreef alleen nog maar digitaal
wordt geleverd en kan dit niet teruggedraaid worden?
Dick antwoordt hierop dat vorig jaar in meerderheid is besloten ‘n Hoesbreef alleen nog
digitaal te verstrekken. Indien er vraag naar is, willen we incidenteel ‘n Hoesbreef printen.
Hij doet een dringend beroep op iedereen om meer bekendheid aan de stichting te geven
en liefst ook om meer contribuanten te werven. Want 2100 contribuanten steekt wel schril
af tegen het aantal inwoners van Enschede.
c. Monument Joods kerkhof aan de Molenstraat wordt zeer gewaardeerd.
d. Waaraan wordt de erfenis van Frits te Lintelo besteed?
Dick antwoordt hierop dat de erfenis is ondergebracht in het Frits te Lintelofonds en dat
extra activiteiten van de stichting hieruit betaald kunnen gaan worden. Aanvragen hiervoor
kunnen komen vanuit het bestuur (b.v. 50-jarig bestaan), vanuit de commissies alsook van
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afzonderlijke personen. Per aanvraag zal bekeken worden of er draagvlak voor is.
5. Bespreking verslagen van de commissies
De commissieverslagen worden zonder inhoudelijke opmerkingen vanuit de vergadering
goedgekeurd.
De Historische Kring Glanerbrug is niet vertegenwoordigd. Het oorlogsboek is een succes
geweest en ze zijn bezig met de voorbereiding van een nieuwe publicatie.
De Binnenstadscommissie merkt op dat zij qua leden onderbezet is en denkt aan een
samengaan met de monumentencommissie. Tijdens de vergadering meldt zich echter al
een nieuw lid.
Voor de Boerderijencommissie geldt dat er een tekort is aan schrijvers(talent) voor een
nieuw boek. Om dit probleem op te lossen, wordt gedacht aan een oproep in ‘n Hoesbreef,
TC Tubantia en Huis aan Huis. Ook kan Saxion benaderd worden voor studenten met een
taalgerichte studie.
Voor meer bekendheid wordt aan het bestuur gevraagd om een herdruk te overwegen van
de eerste twee boerderijboeken, eventueel deze digitaal te maken of ze bij de Openbare
Bibliotheek onder te brengen.
De Fotoverhalencommissie haalt het succes van het boek over de Deurningerstraat aan.
Ze zijn nu bezig met de middenstand van het Hogeland. In juli-augustus zal er een
(foto)expositie zijn in de Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk), waarna in navolging van
de Deurningerstraat een boek zal verschijnen.
Voor ’n Sliepsteen geldt ook dat de redactie wel uitgebreid kan worden. Positief is dat zij
een groot aanbod aan onderwerpen heeft. In een van de eerstvolgende uitgaven zal
aandacht gegeven worden aan de familie Sanders, bekend van o.a. de ijzergieterij en de
kruidenier. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om het blad volledig in kleur uit te
geven. Op de vraag of het blad vaker kan verschijnen, antwoordt Dick dat dit extra werk en
extra kosten met zich meebrengt, maar vooral meer inzet van vrijwilligers. Misschien dat
de mogelijkheid bestaat ‘n Hoesbreef uit te breiden met korte artikelen.
De Loakstenen- en begraafplaatsencommissie heeft het afgelopen jaar de meeste
publiciteit gegenereerd. Dit jaar wordt er op Mekkelholt nog een loaksteen geplaatst en in
Duitsland is een wapensteen teruggevonden. Deze zal in samenwerking met onze Duitse
vrienden een nieuw plekje krijgen. Gedacht wordt aan een plek bij Sandersküper.
De nieuwe voorzitter van de Monumentencommissie eert de oude voorzitter Kor Feringa
en ziet ook hier graag extra versterking. Op de vraag waar het monument van de drie
schikgodinnen van de afgebroken textielfabriek Van Heek zijn gebleven, wordt geantwoord
dat dit momenteel bij de restaurateur ligt. De commissie houdt scherp in de gaten wat er
verder mee gebeurt.
De Website trekt minder bezoekers dan vorig jaar, maar daar staat tegenover dat
facebook van het Hogeland veel aandacht trekt.
6. Bespreking van het financieel jaarverslag.
Nadat de penningmeester enige toelichting heeft gegeven worden de Resultaatrekening
2016 en de Balans per 1 januari 2017 vastgesteld. De vergadering neemt kennis van de
goedkeurende verklaring van de Kascommissie.
De penningmeester (en daarmee impliciet de overige bestuursleden) wordt onder applaus
gedechargeerd voor het in het verslagjaar gevoerde financieel beleid.
7. Bespreking begroting 2017.
De begroting voor het verenigingsjaar 2017 wordt – na enige toelichting – goedgekeurd.
8. Benoeming lid kascommissie.
Leden van de Kascommissie worden voor twee jaar benoemd. Het lid Piet de Wit treedt af
na de volgende jaarvergadering en aftredend lid Mol wordt vervangen door Paul Hofstee.
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9. Rondvraag en sluiting.
Uit de vergadering komt een aantal vragen.
a. Welke communicatie is er met de media en met name radio en televisie?
Dick antwoordt dat er geen structureel overleg is maar zodra er zich situaties voordoen er
altijd contact wordt gezocht met TV Enschede en RTV Oost.
b. De wens om de sociëteitsavond naar een andere avond te verplaatsen.
Na een korte discussie en stemming wordt besloten de vrijdagavond te houden voor de
sociëteitsbijeenkomsten.
c. Extra informatiebordjes.
Op de Roombeek zijn twee informatiebordjes geplaatst over de vuurwerkramp. Suggesties
voor nieuwe bordjes zijn welkom.
d. Uitgeven jubileumboek.
Zoals al eerder aangehaald is het uitgeven van een jubileumboek bij het 50-jarig bestaan
een van de mogelijkheden. Wordt nog nader onderzocht.
e. Puiencommissie.
Paul van Wijk wil een toelichting geven over de puienprijs en wat de SHSEL hierin kan
betekenen. Omdat deze avond hiervoor minder geschikt is, wordt afgesproken dat hij bij
de eerstvolgende bestuursvergadering wordt uitgenodigd.
Dick Buursink sluit vervolgens de vergadering

Secretariaatsverslag 2017
Het bestuur van de SHSEL legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde beleid in de
vorm van het secretariaatsverslag en door middel van de financiële jaarstukken. De
activiteiten van de verschillende werkgroepen worden verantwoord in een reeks eigen
verslagen. Door de jaren heen is de bemoeienis van het bestuur met de werkgroepen in
de praktijk beperkt gebleken. Het karakter van een vrijwilligersorganisatie brengt immers
mee dat de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen van de SHSEL niet strikt
formeel kunnen worden gehanteerd. Zo worden de werkgroepverslagen door het bestuur
niet goedgekeurd. Het neemt er slechts kennis van. Wel is met ingang van dit jaar de
afspraak gemaakt dat er jaarlijks minimaal één gezamenlijk overleg is met bestuur en alle
commissies tezamen.
De contribuanten van de SHSEL komen eenmaal per jaar in vergadering bijeen en vormen
dan het statutaire ‘permanent college van bijstand en advies’ voor het bestuur. Het college
bespreekt de jaarverslagen en de financiële overzichten en accordeert benoemingen van
bestuursleden en leden van de kascommissie. In 2017 vond de vergadering plaats op 21
april.
Tijdens deze bijeenkomst worden er naar aanleiding van de verslagen een aantal vragen
gesteld en opmerkingen geplaatst. Nadat alle vragen en opmerkingen naar tevredenheid
zijn beantwoord, worden alle verslagen goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
De SHSEL telde per 1 januari 2017 1989 contribuanten. Dat zijn er 84 minder dan een jaar
eerder. Waren er 147 nieuwe contribuanten, het aantal opzeggingen wegens overlijden
bedroeg 36, om overige redenen 79. Helaas moesten 114 contribuanten door het bestuur
als zodanig worden geschrapt wegens het niet betalen van de contributie
Het bestuur kwam in 2017 negen maal bijeen. In het verslagjaar neemt Gerard Hemelt de
secretariaatswerkzaamheden over van Kor Feringa.
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Dit jaar zijn er vele activiteiten.
Het project digitalisering van krantenfoto’s wordt in de loop van dit jaar afgerond. Het
beschrijven van de foto’s vergt meer tijd en loopt door tot in 2018.
Besloten wordt om de sociëteitsavonden een andere opzet te geven. Totdat de nieuwe
opzet precies bekend is,zal nog een aantal avonden ‘oude stijl’ worden gegeven.
Ons kwartaalblad ’n Sliepsteen gaat dit jaar over in kleurendruk en telt meer pagina’s. Om
de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt overgestapt naar een andere drukker.
Nu het boek Deurningerstraat is uitgegeven, wordt gewerkt aan een boek over de
middenstand in de wijk Het Hogeland. In de zomer is in de Ontmoetingskerk hierover een
expositie gehouden.
In 2018 zal de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker haar 50-jarig jubileum
gaan vieren. Nu moeten en worden de nodige voorbereidingen al getroffen. Een eerste
belangrijke gebeurtenis is het instellen van de SHSEL-erfgoedprijs. Een prijs die
toegekend gaat worden aan personen, instellingen en bedrijven die in de gemeente
Enschede zich hebben ingespannen op het werkterrein van de SHSEL. Hiervoor moeten
in 2017 al de nodige acties uitgezet worden.
Gerard Hemelt

Binnenstadscommissie
Leden (alfabetische volgorde): Frans Biersteker, Henny Brager, Fons Kleinherenbrink,
Hans Jansen, Ben Snijders, Georges Schafraad, Jan Zwiggelaar.
De personele bezetting van onze commissie is gelukkig wat verbeterd vergeleken met
vorige jaren; nieuwe leden: Jan Zwiggelaar, Georges Schafraad en als laatste Ben
Snijders. Vanwege zijn leeftijd is Henny Brager het wat kalmer aan gaan doen, net als
vorig jaar Fons Kleinherenbrink.
Wij, m.n. Henny Brager, hebben ons beziggehouden, op verzoek van de joodse gemeente
in onze stad, met het weer op gang brengen en continueren van structureel onderhoud
van het z.g. “groene“ gedeelte van de oude joodse begraafplaats aan de Kneedweg: de
groenvoorziening van het Bonnhoeffercollege en de gemeente waren hierbij erg
behulpzaam. Verder hebben wij de verouderde doelstellingen van de commissie
aangepast (zie evt. de SHSEL-website). Georges Schafraad is onze verbindingsman
met de jubileumcommissie en is actief met verhalen schrijven , o.a. over “de Tuk” en ”het
Zeggelt”. Frans Biersteker heeft een verhaal geschreven over het crematorium:
”Pionieren in het Crematorium Twente” voor het voorjaarsnummer van ‘n Sliepsteen
2018 . Thans houden wij ons bezig met “Stadsbeelden van Enschede”, waar wij de laatste
sociëteitsavond in 2018 mee gaan vullen.
Hans Jansen

Boerderijencommissie
De Boerderijencommissie, bestaande uit tien personen, komt elke derde woensdag van
de maand bij elkaar; daarnaast is er ook een Kleine Commissie, deze komt op elke eerste
donderdag van de maand bij elkaar. Op 19 maart 2017 is helaas ons Boerderijcommissie
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lid Jan ten Cate plotseling overleden. Jan had grote kennis van Enschede en omstreken
en was daarom voor ons een belangrijke vraagbaak.
De beide commissies hebben als hoofdtaak het verzamelen van materiaal c.q. gegevens
van huidige en voormalige boerderijen in de gemeente Lonneker/Enschede. Dit als basis
voor de te maken files van de boerderijen welke zullen worden gepubliceerd.
Ook het beantwoorden van vragen is een van de taken van de commissie; om deze
vragen te beantwoorden, wordt de voltallige Boerderijencommissie ingezet.
Van elke bijeenkomst van de Boerderijencommissie is een verslag gemaakt. Dit jaar
waren er negen bijeenkomsten, o.a. doordat Prismare in de schoolvakanties is gesloten en
soms door privé-omstandigheden zoals ziekte, etc. Ook het digitaliseren van meerdere
vrijgekomen gegevens t.b.v. onderzoek naar boerderijen is in 2017 voortgezet.
Voor gegevens welke we uit het Stadsarchief Enschede willen gebruiken, maken we
gebruik van de diensten van de twee leden van de Boerderijencommissie welke ook op
het stadarchief werkzaamheden verrichten. Wij maken ook veel gebruik van openbare
gegevens welke op het internet te vinden zijn, o.a. het programma Wie was Wie en het
Twentebestand, Geobrowser Enschede, gerechtelijk archief etc.
Momenteel wordt aan de beschrijvingen van de 124 boerderijen (+ enkele die al compleet
zijn verdwenen) in en rond Boekelo gewerkt,. Omdat er veel moet worden uitgezocht, is dit
een omvangrijke klus, ook al omdat diverse boerderijen een complexe geschiedenis
hebben, mede ook door de aanwezigheid van het vroegere Hof te Boekelo.
Van een aantal boerderijen zijn de files deels al aangemaakt, maar we zijn ok nog bezig
met info te verzamelen. Van ca. zeventig boerderijen is een basisbeschrijving aanwezig
(soms beknopt), welke in sommige gevallen in het afgelopen jaar zijn aangevuld.
De genealogische gegevens van de bewoners van die boerderijen zijn nu grotendeels
compleet. Van de helft van de boerderijen zijn ook kadastergegevens voorhanden. In
totaal zijn van 23 boerderijen en hun bewoners de gegevens bijna compleet, op wat
aanvullende items na. De beschrijvingen moeten de juiste lay-out krijgen en gereed zijnde
files worden gecontroleerd op het gebruik van de Nederlandse taal.
Nog niet duidelijk is wanneer een nieuw deel in de boerderijenreeks kan verschijnen,
omdat er een beperkte capaciteit is aan schrijverstalent, maar in juni 2017 hebben we een
nieuw lid aan onze Boerderijencommissie kunnen toevoegen. nl. Gerrit Lansink. Dit is een
zeer welkome aanvulling, omdat Gerrit onderzoek doet naar boerderijen welke in zijn
omgeving aanwezig zijn, nl. Beckumerstraat c.q. Goorseveld, etc.
Tussen de drie schrijvers, welke de boerderijfiles aanmaken, is deels een verdeling
gemaakt wie welke boerderij doet.
Jan Goolkate en Jan Oldenhof

Documentatiegroep
Het was tot nu toe ongebruikelijk in het jaaroverzicht gegevens op te nemen over de
bibliotheek- en archiefbestanden van de SHSEL. De dynamiek rond het beheer daarvan
wijkt volledig af van de activiteiten van de andere werkgroepen. Wij maken daarop nu een
uitzondering.
De documentatiegroep , momenteel bestaande uit Henk Dikken, Kor Feringa, Harre Heinst
en Harry van der Sleen, beheert allereerst een bibliotheek van plm. 490 banden; het
archief telt een 700-tal op onderwerp ingedeelde mappen, met een veelvoud aan
afzonderlijke stukken.
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Tussen bibliotheek en archief bestaat enige overlap: niet alle boekwerkjes lenen zich voor
opname in de bibliotheek, meestal als gevolg van de bindwijze.
Op een enkele uitzondering na hebben alle titels en stukken betrekking op de
geschiedenis van de wijken en dorpen in de gemeente Enschede en van de voormalige
gemeente Lonneker.
Documenten over andere plaatsen in Twente en over de regio zelf worden – op een
enkele uitzondering na – niet verzameld.
In het archief bevinden zich nog talrijke krantenartikelen uit de Twentse dagbladen,
daterend uit de jaargangen die tot op heden (nog) niet via Delpher (Koninklijke Bibliotheek)
bereikbaar zijn.
De documentatiegroep beheert ook een uitgebreid fotoarchief, dat in gedigitaliseerde vorm
beschikbaar is. Het invoeringsproces zal overigens nog geruime tijd in beslag nemen.
Het aanwezige kaartmateriaal is niet gedigitaliseerd.
De documentatiegroep beheer ten slotte het Sliepsteen archief (de verschenen nummers)
en het eigen archief van de SHSEL.
Door de jaren heen heeft de SHSEL regelmatig schenkingen van materiële objecten
ontvangen. Helaas is daarvoor in Prismare nauwelijks een verantwoorde
opslagmogelijkheid..
Aangeboden documenten uit persoonlijke archieven worden door ons altijd mede
beoordeeld op hun waarde voor het Stadarchief, dat ook over (brand)veilige opslagruimten
beschikt.
De belangstelling voor het SHSEL-archief is matig. Veel informatie is – overigens niet in
het minst door toedoen van de SHSEL zelf – rechtstreeks via internet beschikbaar.
Kor Feringa

Fotoverhalencommissie
In de activiteiten van de fotoverhalencommissie in 2017 stond de expositie ‘Hogeland
Vroeger en Nu’ centraal. Deze expositie over de historie van winkels en bedrijven op het
Hogeland vond plaats op zeven vrijdagen en zeven zaterdagen in juli en augustus en werd
gehouden in de publieksruimte bij de Ontmoetingskerk (voorheen Vredeskerk) aan de
Varviksingel, op de hoek met de Johan Wagenaarstraat.
In totaal hebben ca. 2000 mensen de expositie bezocht. Bezoekers van het Hogeland, uit
de stad en uit de regio. Maar ook bezoekers (meestal ex-Hogelanders) uit heel Nederland
en een aantal zelfs van (ver) daarbuiten.
Vrijwel alle bezoekers waren zeer enthousiast. Een feest van herkenning en herinnering.
En hernieuwde kennismaking van Hogelanders die elkaar na vele jaren hier op de
expositie weer ontmoetten. Dat gaf aanleiding tot veel vreugde en hier en daar een traan
van emotie. De enkele teleurstelling bij bezoekers betrof meestal dat ze niet vonden wat
ze hadden verwacht. Hun oude zaak, hun ouders of een andere herinnering. De leden van
de werkgroep liepen permanent rond met aantekenschriften. En noteerden wat foutjes op
de panelen, nieuwe informatie en heel veel nieuwe informanten. Op basis van de reacties
is besloten om de thema’s scholen, verenigingen en de drumbandhausse uit de jaren 50
aan het project toe te voegen.
Tijdens de expositiedagen was de promotiecommissie aanwezig met mensen en
materiaal. Ook dat werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.
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De expositie genereerde veel positieve publiciteit. In het regionale dagblad, de huis-aanhuisbladen, op Enschede tv en in de wijkkrant Zuidoost.
In het eerste half jaar van 2017, in de aanloop naar de expositie, hebben de leden van de
commissie heel veel onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd om de nodige informatie
en beeldmateriaal voor de expositie te verkrijgen. Dat blijkt regelmatig een lastige klus te
zijn. Veel speurwerk doen en doorverwijzingen nalopen. Het informatiebeheer van het
verkregen materiaal vraagt de nodige aandacht en zorgvuldigheid.
Het produceren van de panelen was een omvangrijke klus die op het laatst ook nog eens
onder tijdsdruk stond. Hier past even een aparte blijk van waardering naar de familie
Brummer, die enkele weken onder hoogspanning heeft gewerkt aan opmaak en productie
van de panelen. De laatste panelen waren gereed op de ochtend van de opening van de
expositie.
Het informatie verzamelen is na de expositie voortgezet en loopt ook in 2018 verder. Er is
nog heel veel materiaal in potentie beschikbaar. De kunst is het te vinden en op te halen.
Het doel voor 2018 is het Hogelandboek (analoog aan het Deurningerstraatboek) dat in
het laatste kwartaal van 2018 gaat verschijnen.
Heel voorzichtig wordt al nagedacht over een mogelijk volgend project.
Begin 2017 is de facebookpagina Hogeland-Vroeger en Nu opgestart. Vanaf het begin is
de pagina heel goed bezocht. En worden de artikelen op de pagina veelvuldig geliked en
gedeeld. Dat leidt tot een steeds groter aantal volgers en hoge bezoekersaantallen. Met
de expositie was er een mooie wisselwerking. De expositie kreeg bekendheid door
facebook en de pagina kreeg volgers door de expositie. De stijgende lijn zet zich ook in
2018 door.
In de loop van 2017 is de samenstelling van de commissie enkele keren gewijzigd. De
fotoverhalencommissie bestaat nu uit: Ingrid Astrego, Geert Bekkering, Jan Breteler, Jan
Brummer, Gerard Hemelt en Ber van der Zee.
Jan Breteler

Historische Kring Glanerbrug
In 2017 hebben we echt werk kunnen maken van een eigen facebookpagina en heeft ook
onze website een flinke boost gekregen. Iedere week staat er een nieuwe foto op
facebook en de reacties zijn in de regel de moeite waard. Ook de eigen internetsite wordt
goed bezocht. Voor één van die bezoekers was het bekijken van onze site aanleiding om
naar ons archief af te reizen. Peter Benger, een zeer gedreven lid van de Heimatverein
Epe stond vlak voor de zomer bij ons op de stoep. De mogelijkheden om elkaar over en
weer te steunen werden besproken en dit eerste bezoek van Peter Benger leidde ertoe dat
wij dankzij onze “Heimatfreunde” uit Epe een stukje Glanerbrugse geschiedenis compleet
konden maken.
Leden van de Heimatverein Epe speurden op ons verzoek naar familieleden van Bernard
Mers, die in de winter van 1944-1945 de Glanerbrugse dwangarbeider Marten Beun bij
zich aan tafel uitnodigde. Het contact tussen Marten Beun en familieleden van Bernard
Mers werd tot stand gebracht. En het was een geslaagd contact. In oktober werd tijdens
een indrukwekkende bijeenkomst in de Hervormde Kerk van Glanerbrug het verhaal van
Marten Beun tot leven gebracht. Een avond (door de eigen familie van Marten Beun
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georganiseerd) die mede dankzij het plaatselijke 4/5 mei comité en zeker dankzij de leden
van de Heimatverein een groot succes werd.
In november bracht een afvaardiging van onze Kring een bezoek aan de Heimatverein
Epe en werd daar bijzonder gastvrij onthaald. Van beide kanten is de wens uitgesproken
om deze eerste contacten aan te halen en te intensiveren.
De Historische Kring Glanerbrug kon – dankzij bemoeienissen van bestuursleden van de
SHSEL - de onverkwikkelijke affaire betr. auteursrechten van ons boek over de Tweede
Wereldoorlog naar tevredenheid afwikkelen. Het tweede boek van onze Kring over de
kroegen in Glanerbrug en vlak over de grens krijgt steeds meer vorm. Mooie materialen
komen boven water en prachtige verhalen. Eind 2018 moet het boek, waarvoor we veel
hulp en steun vanuit Epe kregen en nog krijgen, onder de titel: “Nou vooruit, nog eentje
dan!” uitkomen.
De Historische Kring Glanerbrug kwam in 2017 tien keer in vergadering bijeen, nam deel
aan de Glanerbrugse braderie van oktober en aan de Culturele Zondag in augustus.
Helaas moesten we afscheid nemen in 2017 van Jan Goolkate die vanwege afnemende
gezondheid zijn werkzaamheden beëindigde. De Historische Kring Glanerbrug heeft de
inspanningen om een of meer nieuwe leden te werven geïntensiveerd.
De HKG bestond in 2017 uit: W. Meester (voorzitter), J. Kwakman (secretaris), A. Kroeze
(penningmeester) en de leden H. Stip, Fr. Hardick, G. Boonk, J. Goolkate, B. Kamphuis en
Th. Kamphuis.

Jubileumcommissie
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze Sociëteit is er vorig jaar een
Jubileumcommissie in het leven geroepen om te brainstormen over een aantal activiteiten
en deze ook uit te voeren. Deze commissie bestaat uit: Georges Schafraad, Gerard
Hemelt, Jan ter Haar, Jan Brummer, Nico Mol, Paul Snellink en Frank van
Nieuwenhuijsen.
Als eerste wapenfeit heeft zij een unieke, in kleur uitgevoerde plattegrond van Enschede
uit 1907 laten herdrukken met daarbij een plattegrond anno 2018 op transparant papier.
Door de 2018 versie over de oude kaart te leggen, wordt goed zichtbaar hoe de stad in
111 jaar is veranderd en gegroeid. Deze twee kaarten zijn verpakt in een (verzend)koker
en zijn voor contribuanten te koop voor € 6,95 (in de winkel € 9,95), excl. eventuele
verzendkosten.
Ook worden er door de leden per stadsdeel digitale fotopresentaties verzorgd, waarbij
tevens beelden van oud Enschede binnen de Singels te zien zullen zijn. Op 21 april bijt
Pathmos het spits af.
Verder wordt er gewerkt aan de uitgave van een Tubantia met nieuws uit 1968 en de
totstandkoming van een App waarmee vooral jongeren worden aangespoord om via hun
mobiele telefoon te worden geïnformeerd over de historie van hun stad.
Jan Brummer

Loakstenen- en begraafplaatsencommissie
In dit verslagjaar hebben we een tweetal personen uitgenodigd ter vergadering om te bekijken of
ze binnen ons team zouden passen. Helaas konden beide personen wegens tijdgebrek door
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deelname aan activiteiten elders, niet deelnemen aan die van ons. We zoeken gestaag verder
naar commissie-uitbreiding.
Contacten met de Heimatverein Gronau over het herstellen van de Hoovesaatsteine, die in vroeger
tijden de Witwensitz scheidde van het bisdom Münster, hebben tot nog toe een bescheiden
succesje opgeleverd. In 2018 blijven wij ze, waar nodig, ondersteunen en adviseren.
Na 45 jaar heeft onze speurtocht naar de verdwenen rijksgrenssteen nr. 46 eindelijk succes
opgeleverd. Degene die hem in bezit had, heeft zich gemeld en wil de steen graag weer een
passende bestemming geven. Samen met de Schützenverein Brook en de Heimatverein Alstätte
hebben wij die taak op ons genomen. In 2018, ons jubileumjaar, gaan we de steen een mooie plek
geven op de parkeerplaats bij restaurant Sandersküper bij de grensovergang Knalhutte. Dit gaan
we doen met publieke aandacht en feestelijkheden.
Een aantal markestenen die we nog betitelden met een werknaam hebben we nu een 'officiële'
naam gegeven. De markesteen liggende aan de Oldenzaalsestraat 445 bij huize Carla hebben we
'Steen bij erve Kleinvoort' genoemd en de steen in het Ledeboerpark bij de voormalige woning van
Gooitzen de Jong heet voortaan 'Paal op het erf van Helmich van Heek'.
Van het Area Development Twente die de nieuwe inrichting van de voormalige luchthaven Twenthe
regisseert, hebben we toestemming gekregen een viertal markestenen die daar gelegen hebben
voordat het gebied als luchthaven ingericht werd, terug te plaatsen. Eén als veldkei en de
resterende drie als tegels van Bentheimer zandsteen, met de namen van de marken in bas-reliëf.
Dit gaan we in het voorjaar van 2018 uitvoeren.
Wigboldstenen: de markering van het ware grenspunt bij wigboldpaal 3 is aangebracht, in een
tegel van blauw hardsteen en verankerd in beton. Deze markering bestaat uit een RVS-schijf met
de grenslijn en de letters E en L. De tekst op de infobordjes op wigboldpaal 1 en 2 waren voor een
deel slecht leesbaar geworden als gevolg van slijtage. Reparatie viel binnen de gestelde
garantietermijn van de producent en inmiddels zijn ze dan ook hersteld en kunnen weer even mee.
Verder zijn we dit verslagjaar begonnen met het aanbrengen van QR-codes op onze bruine
informatiebordjes. Via deze code is meer informatie beschikbaar dan die we op het bordje zelf kwijt
kunnen. Ook onze bekende fietsroute langs de rijksgrensstenen van Enschede e.o. “Poal tot poal”
hebben we voorzien van deze codes als vervanging van de sms-functie die niet meer ondersteund
wordt.
Na overleg met het sloopbedrijf dat boerderij de Zaandboer in Twekkelo afgebroken heeft, hebben
wij de bentheimerzandstenen plinten gekregen en opgeslagen met het doel deze later mogelijk te
gebruiken voor het maken van replica's voor te herplaatsen markestenen.
We hebben veel tijd en energie gestoken in het verder ontwikkelen van diverse fietsroutes langs de
vijf marken van Enschede. Een totaalroute langs de buitengrenzen hebben we op onze website; nu
zijn we bezig elke marke afzonderlijk te voorzien van een deelroute. Ook willen we deze routes op
papier uit gaan brengen.
Door de Historische Kring Haaksbergen zijn we benaderd met de vraag of wij vanuit onze
expertise mee wilden werken aan een loakgang langs een aantal Haaksbergse markestenen in het
kader van hun vijftigjarig jubileum. Wij hebben dit uiteraard met veel plezier toegezegd en gedaan.
Elk deelnemend commissielid kreeg een groep mensen toegewezen die we langs het uitgezette
traject begeleid hebben.
Ook dit jaar hebben we weer met een aantal mensen van de SHSEL meegeholpen met het
opschonen van het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat. Dit keer was bovendien burgemeester
Van Veldhuizen als vrijwilliger aanwezig.
In juli zijn we benaderd door Jan Oostindië die ons graag weer eens in zijn radioprogramma
‘Natuurlijk Enschede’ wilde hebben. Wilma en Harry zijn hiervoor naar de studio van TV Enschede
FM gegaan en hebben vooral onze mooie fietsroutes langs loakstenen onder de aandacht
gebracht.
De Heegesteen, een markesteen in Usselo die bedreigd wordt door de eigenaar van het perceel, is
inmiddels door een uitspraak van de Raad van State 'veiliggesteld'. De eigenaar van het perceel is
in het ongelijk gesteld. De situatie is echter nog niet naar onze zin maar voorlopig moeten we het
hier maar mee doen in de hoop op een kans op verbetering in de toekomst.
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Hoogtepunt dit jaar was de plaatsing van de markesteen 'Steen bij de Stroinksbleek' aan de
Meeuwenstraat. Dit hebben we in september gedaan met wederom medewerking van
theatergezelschap Alludens en dit keer schoolkinderen van basisschool de Toermalijn.
Voorafgaand aan de plaatsing hebben Wilma en Erik op school twee gastlessen verzorgd over
grenzen. Steenhouwer Jan Zwiggelaar heeft weer een fraaie replicasteen voor dit doel voor ons
gemaakt. De stadsdeelwethouder Hans van Agteren was ook uitgenodigd en heeft het
informatiebordje bij de steen aangebracht.
In november zijn we op zoek gegaan naar de steen op de Hoge Boekel. Op basis van nieuwe
informatie bleek namelijk dat we voorheen op de verkeerde locaties gezocht hebben. De steen
hebben we helaas niet gevonden, maar we mogen van de eigenaar van het gebied wel een replica
plaatsen. Dat doen we in 2018.
In december waren we weer aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst van het Markestenenplatform.
Nico Spit (HKH) hield daar een praatje met als titel gekrakeel op het Twistveld. Na de pauze was
er een inventarisatie van de stand van zaken bij alle aangesloten groepen.
We hebben aan het eind van het jaar contact gelegd met de Historische kring Boekelo, Usselo,
Twekkelo met het voorstel de Breiderpaal, een markesteen aan de Ganzenbosdijk, gezamenlijk te
herplaatsen.
Op de drempel van het nieuwe jaar hebben we op een toponiemenkaart, gestuurd door het
Kadaster, alle Enschedese markestenen ingetekend.
Harry van der Sleen

Monumentencommissie
Voor de Monumentencommissie was 2017 een jaar met “ups en downs”, vertragingen en
versnellingen. Als in januari 2017 de secretaris om persoonlijke redenen afstand heeft
gedaan van zijn functie en ook niet meer actief kan zijn als gewoon lid lijkt er een
probleem te zijn om zijn functie te vullen. Echter, m.i.v. februari 2017 stelt ondergetekende
zich beschikbaar als nieuw lid van de Monumentencommissie en wil de openstaande
functie van secretaris wel vullen. Tevens heeft Nico Buurman zich, op ons verzoek, ook
als lid van de commissie aangemeld, zodat die thans uit de volgende personen bestaat:
Paul van Wijk (voorzitter), Cees van der Velde (secretaris), Dirk Korte, Ben Breteler,
Thomas Metscher en Nico Buurman.
Al vroeg in het jaar is er een voorzichtige toenadering tussen de Binnenstadcommissie en
de Monumentencommissie om een intensievere vorm van samenwerking aan te gaan. In
eerste instantie een soort “lat-relatie”. Ook in eerdere tijden is er al sprake geweest van
het idee om samen te gaan, want er zijn uiteraard best wel raakvlakken van projecten
waarbij beide commissies betrokken kunnen zijn.
Dit alles lijkt in een stroomversnelling te geraken, als in april 2017 de
Binnenstadcommissie een samengaan met de Monumentencommissie voorstelt i.v.m. de
minimale hoeveelheid commissieleden van hen.
Als op de jaarvergadering van de SHSEL dit probleem naar voren wordt gebracht door de
voorzitter van de Binnenstadscommissie biedt een van de aanwezigen zich aan om zitting
te nemen in deze commissie. Later die maand wordt in een stemming bepaald, dat men er
de voorkeur aan geeft om als zelfstandige commissie door te gaan.
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Om een min of meer duidelijk beeld te schetsen v.w.b. de zaken waar wij als
Monumentencommissie mee bezig zijn of waren, volgt hier in willekeurige volgorde een
summiere opsomming:
1. MST, locatie Ariënsplein. Hierbij mag niet onvermeld blijven, dat we goede contacten
onderhouden met de investeerders en mede daardoor o.a. hebben kunnen realiseren dat
b.v. de kapel behouden blijft evenals flinke delen van het hekwerk en twee trappenhuizen.
Uiteraard zijn hier ook andere erfgoedorganisaties bij betrokken. Het kruis op het
mortuarium aan de Emmastraat is veiliggesteld i.o.m. personeel van het toekomstig MSTmuseum.
2. DETA-kerk, samen met Bond Heemschut en Cuypersgenootschap de ontwikkeling van
deze kerk nauwlettend en kritisch gevolgd.
3. Madoeraschool: contact gezocht met de eigenaar en investeerder en daardoor een
gezonde relatie opgebouwd, welke ervoor heeft gezorgd, dat we op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen.
4. Object Brüningmeijer: mede door onze aandacht ervoor gezorgd, dat er een unieke
reclameuiting blijft bestaan en opgenomen wordt in een te restaureren pand.
5. BATO-gebouw (operagezelschap FORUM): ook hier zijn we regelmatig in overleg met
de ontwikkelingsmaatschappij om enkele interessante aspecten evt. mee te nemen in de
nieuwbouw.
6. Ambachtsschool: kritisch volgen van alle omgevingsvergunningen en aanvragen
dienaangaande. Eventueel voorstellen doen om historische aspecten te kunnen bewaren.
7. Watertoren “Hoog en Droog”: we hebben contacten met de eigenaar (Clafis) en volgen
de ontwikkelingen op de voet.
8. Herbestemming kerken: ook hier erg veel aandacht en eventuele bemoeienis van onze
kant. Dit project bevindt zich nu nog in een aanvangsfase (januari 2018). Wel is er een
complete lijst opgesteld van kerkgebouwen in de gemeente Enschede en is er een
indeling gemaakt naar monumentale waarde, denominatie, adressering e.d.
9. Het voorstellen, ontwikkelen en zitting hebben in de Commissie van Voordracht van de
nieuw ingestelde SHSEL Erfgoedprijs.
Verder zijn enkele commissieleden bezig om het textielverleden van Enschede op een
overzichtelijke wijze en zo compleet mogelijk in beeld te brengen. Een moeilijk en zeer
tijdrovend karwei.
Ook dit jaar zullen wij weer alle energie steken in het controleren, bewaken en verbeteren
van ons erfgoed.
Cees van der Velde.

Promotiecommissie
De Promotiecommissie bestaat momenteel uit vier personen: Ben Broen, Henk Dikken,
Bart Jansen en Margien Veldhuizen. Verder hebben wij nog enkele leden die wel eens een
halve of hele dag in de promotiestand willen staan.
In deze nieuwe bezetting hebben wij op de volgende evenementen gestaan:
15-02: bieb-event in de Openbare Bibliotheek
25-03: boekenmarkt Prismare
20-04 : seniorenbeurs in de Diekmanhal
10-06 rommelmarkt Hendrik Smeltweg
08-07 t/m 18/08: zesmaal op de fototentoonstelling Hogeland in de Ontmoetingskerk
16-09: uitdag Prismare
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11-11: bieb-event in de Openbare Bibliotheek
09-12: kerstmarkt Deppenbroek
10-12: T-Beat Hotel Rodenbach
De verschillende activiteiten hebben zowel goede als minder goede resultaten opgeleverd.
Met name de Hendrik Smeltweg en de Uitdag waren niet erg succesvol. Het belangrijkste
is echter, dat we de SHSEL onder de aandacht hebben gebracht, door vele gratis
Sliepstenen uit te delen. Eveneens hebben we zo links en rechts toch nog wel een
behoorlijk aantal nieuwe contribuanten mogen noteren.
Wat gaan we doen in 2018?
Verschillende mogelijkheden werden opgesomd, waarbij in willekeurige volgorde te
denken valt aan o.a: rommelmarkten op Koningsdag, Seniorenbeurs, 55+ beurs,
Monumentendag (verschillende locaties), boekenmarkt SHSEL, Uitdag, brandmonument
Van Heekplein op de dinsdagmarkt, gedurende het jubileumjaar bij de activiteiten op
wijkniveau.
Als er iets te bespreken is komen wij bij elkaar, zoals uit onderstaand verslag blijkt:
besproken werd wie waar en wanneer inzetbaar is. Bart deelde mede, dat hij in de loop
van 2018 met pensioen gaat en derhalve overdag meer inzetbaar kan zijn. Dit natuurlijk in
overleg. Margien deelde mede, dat er stadsgidsen zijn die wel wat Sliepstenen ter
beschikking willen hebben voor eventueel geïnteresseerde bezoekers. Wordt aan gewerkt.
Henk deeltde mede, dat er nog geen volledig overzicht is van de voorraad Sliepstenen.
Ben deelde mede, dat er veel extra materiaal in ons home gebracht is met o.a. dozen met
tassen met onze opdruk, pallet met posters, archiefmateriaal van de Schreursweg, dozen
met boeken enz. Ook moeten de vitrines opnieuw ingedeeld worden. Wij hebben nog
minstens een jaar werk, om alles op orde te hebben, terwijl er elke drie maanden een
nieuwe Sliepsteen bijkomt, waarvoor ook ruimte moet worden gevonden.
Ben Broen.

n Sliepsteen
De redactie bleef dit jaar klein van omvang, een prima vaste kern. Cita Gaikema trad toe.
Willem Bulter gaf eind van dit jaar aan dat hij voorlopig meer aandacht gaat besteden aan
een boek over de oorlogsgeschiedenis van Lonneker. Verdere uitbreiding van de redactie
zou niet slecht zijn.
Ook in 2017 werd gezorgd dat de vier edities van n Sliepsteen (nummers 129 tot en met
132) met de bekende regelmaat aan het einde van elk kwartaal zijn verschenen. In
augustus liep rond het extra dikke septembernummer de opmaak vast en werd er gekozen
voor een nieuwe opmaakster. Het bestuur besloot later met die vernieuwde opmaak
verder door te gaan. Gerhard van Dragt hebben we bedankt voor het zeer vele (ook
redactionele) en goede werk dat hij de afgelopen jaren als opmaker voor n Sliepsteen
deed.
Piet de Wit, verzorgde de distributie van n Sliepsteen voor de losse verkoop.
Dit jaar hield de stroom van (mogelijke) nieuwe artikelen voor n Sliepsteen aan. Dat levert
weliswaar veel werk voor de kleine redactie op, om die artikelen in de geschikte vorm voor
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n Sliepsteen te brengen, maar het betekent ook dat we sommige schrijvers moeten
zeggen dat hun bijdrage niet heel snel geplaatst kan worden.
De redactie zoekt in toenemende mate de samenwerking met andere cultuurhistorische
organisaties. Artikelen worden regelmatig uitgewisseld met het kwartaalblad ’t Inschrien
van de Oudheidkamer Twente.
Afgelopen jaar stonden er (traditioneel) weer een oorlogsartikel in het voorjaarsnummer.
Een artikel in het zomernummer over de oudste fabrikantensociëteit van Enschede (in
Twekkelo) leidde ertoe dat die nog steeds niet is afgebroken. Voor het eerst stonden er
uitgebreidere artikelen over een straat in n Sliepsteen (de Van Alphenstraat), wat lezers op
prijs bleken te stellen. Er komen meer artikelen over bedrijven, die ook na de oorlog nog
actief waren/zijn.
Vanaf september wordt n Sliepsteen bij Druckerei Hellendoorn in Bad Bentheim gedrukt.
Geheel in kleur en met meer pagina’s, zonder contributieverhoging. Het omschakelen naar
de nieuwe opmaak, druk en verspreiding kostte flinke inspanning, van de redactie en de
hulp van Jan Brummer daarbij werd erg op prijs gesteld.
Het septembernummer was geheel gewijd aan de familie Sanders en was dikker. Het was
zeer gevarieerd en maakte met sommige stellingnames de tongen los. Het nummer was
ook te koop op een familiereünie. Het leidde tot een duidelijke toename van het aantal
abonnees.
In het decembernummer, waarin juist weer bijdragen van jan Willem Berns stonden,
moesten we helaas diens overlijden melden. Een prijsvraag over stervormige ramen in
boerderijen bleek te lastig. Voor het eerst was hier de oproep tot contributiebetaling op een
kaart midden in het blad meegeniet. Dat versnelde helaas niet de contributiebetaling.
Het artikel over de RK Jacobuskerk van 1964 tot 1933 trok zelfs landelijk de aandacht.
De redactie vergaderde in 2017 acht keer. Er was steeds een vergadering om het
komende nummer voor te bereiden en eentje om het nummer te evalueren. Daarnaast
werden uiteraard de reacties van lezers besproken en werd de planningsagenda
geactualiseerd. Praktische zaken als het beoordelen, verbeteren en aanvullen van
ingekomen artikelen werden volledig via e-mail geregeld.
Geert Bekkering

Financieel jaarverslag
We kijken terug op een positief financieel 2017. Het jaar is afgesloten met € 2.458.97 als
resultaat. In de begroting was uitgegaan van een negatief resultaat van € 4.502.50.
Het resultaat is ten opzichte van de begroting verbeterd met rond € 6.960,00.
We constateren een terugloop van het aantal contribuanten. Einde derde kwartaal had een
negentigtal contribuanten de jaarlijkse bijdrage niet betaald. Helaas hebben wij hen
moeten uitschrijven. Door nieuwe aanmeldingen wijkt het resultaat circa € 550,00 af van
de begroting. De lagere opbrengst van contribuanten wordt volledig goedgemaakt door de
overige inkomsten.
De switch naar een andere drukker van n Sliepsteen levert de nodige kostenbesparingen
op. Niet alleen de drukkosten, maar ook de bijkomende kosten als opmaak en verzending
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zijn voordeliger. De omvang van n Sliepsteen is verhoogd naar 32 pagina’s, volledig in
kleur.
Het overgrote deel van de positieve uitkomst is te herleiden naar de ICT. Hiervoor was
totaal € 6.000 begroot. Slechts circa 10% van dit bedrag is besteed.
Bij de overige kosten zien we het opnieuw starten van de Promotiecommissie. Ook de
monumentencommissie heeft voor het eerst kosten gedeclareerd.
De totale lasten onderschrijden de begroting met rond € 6.050,00. Bij alle kosten zien we
positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting.
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RESULTATENREKENING 2017
uitkomst

begroting

uitkomst

BATEN

2017
€

2017
€

2016
€

bijdragen contribuanten

28.957,55

29.507,50

31.023,16

2.095,00
2.564,75

1.980,00
750,00

1.980,00
1.338,12

overige inkomsten
advertenties Sliepsteen
verkopen n Sliepsteen en boeken
diversen, o.a. voorg. jaren
overige baten dit boekjaar
cursus Geschiedenis Enschede
boek Deurningerstraat
giften
andere inkomsten HKG
rente bankrekeningen

240,00
410,84
63,00
800,00
120,05

1.000,00
800,00
300,00

1.551,77
535,35
1.434,40
25,00
800,00
326,53

35.251,19

34.337,50

39.014,33

8.084,27
6.673,00
4.335,72

9.800,00
6.050,00
6.000,00

9.709,60
6.050,00
5.565,94

LASTEN
n Sliepsteen
drukwerk
opmaak
verzending
vergoeding auteurs

-

1.000,00
19.092,99

n Hoesbreef
drukwerk
enveloppen/overige kosten
verzending post
overige kosten
huur Prismare
sociëteit
werkgroepen
monumentencommissie
promotiecommissie
Historische Kring Glanerbrug
joods monument
bureaukosten
ICT
ontwikkeling web-site
onderhoud informatieborden
afschrijvingen
algemene kosten
overige lasten dit boekjaaar

SALDO

22.850,00

21.325,54

pm
pm
pm

pm
pm
pm

284,30
43,56
552,50

-

-

880,36

3.475,02
1.484,00

3.455,00
1.250,00
500,00

3.490,44
1.274,00
-

610,05
707,48
1.085,40

1.200,00

1.035,40

7.361,95

6.405,00

5.799,84

2.273,94

2.235,00

1.465,32
2.770,57

603,45

5.000,00
1.000,00
750,00
600,00

871,00

6.337,28

9.585,00

7.297,28

32.792,22

38.840,00

35.303,02

2.458,97
positief

-4.502,50
negatief

3.711,31
positief

612,32
586,00
1.262,74
998,83

783,54
586,00
820,85
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BALANS PER 31 DECEMBER
2017
€

2016
€

AKTIVA
Kassen
Banken
Inventaris kantoor en archief
Oude nummers n Sliepsteen
Boeken
Voorraden
Diverse vorderingen
Vooruitbetalingen

230
125.545
1.148
1
2.442
853
120
1.678

Totaal aktiva

132.017

122
126.781
2.014
1
3.776
1.907
80
134.680

PASSIVA
Eigen vermogen
Onverdeeld exploitatiesaldo
Publicatiefonds
Frits te Lintelofonds
Cato Elderinksfonds
Project Deurningerstraat
Reserve lustrum 2018
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten

10.901
2.459
52.055
56.078
750
3.940
5.833

Totaal passiva

132.017

10.901
53.788
56.087
750
5.052
8.101
134.680

Voorstel bestemming onverdeeld exploitatiesaldo:
het gehele exploitatiesaldo toevoegen aan
het Publicatiefonds

BEGROTING 2018

2018

2017

BATEN
contribuanten
idem buitenland

2000
16

€
€
€

29.000,00
400,00
29.400,00

€ 29.507,50
€
€ 29.507,50

overige inkomsten
17

advertenties Sliepsteen
verkopen
diversen
andere inkomsten
rente bankrekeningen

€
€
€
€
€
€

1.980,00
1.250,00
1.000,00
800,00
150,00
34.580,00

€ 1.980,00
€
750,00
€ 1.000,00
€
800,00
€
300,00
€ 34.337,50

€
€
€
€
€

6.800,00
6.850,00
4.000,00
1.000,00
18.650,00

€ 9.800,00
€ 6.050,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 22.850,00

pm

pm

pm

pm

LASTEN
n Sliepsteen
drukwerk
opmaak
verzending
vergoeding auteurs
n Hoesbreef
drukwerk
verzendkosten
overige kosten
huur Prismare
sociëteit
huur
sprekers
overige
werkgroepen
project Hogeland
historische kring Glanerbrug HKG
huur
overige kosten
bureaukosten
jaarvergadering
bankkosten
bestuursvergoeding
ICT
ontwikkeling website
afschrijving laptops
nieuwe en onderhoud informatieborden
algemene kosten

SALDO

€

-

€

-

€
€

3.510,00
500,00

€
€
€

3.455,00
850,00
400,00

€

-

€

€

-

500,00

pm

€

500,00

pm

pm

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.035,00
165,00
750,00
200,00
875,00
350,00
5.000,00
1.000,00
575,00
750,00
600,00
15.810,00

€ 1.035,00
€
165,00
€
750,00
€
250,00
€
885,00
€
350,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€
€
750,00
€
600,00
€ 15.990,00

€

34.460,00

€ 38.840,00

€

120,00

€ -4.502,50

positief

negatief

18

19

