(Concept) Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2020.
Het bestuur
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit:
 A. Ravesloot
voorzitter
Eibergen
 A. Esman
secretaris
Eibergen
 A. Bolster
penningmeester
Eibergen
 H. Sieben
lid
Rekken
 G. Klein Willink-Odink
lid
Eibergen
 H. Floors
lid
Haaksbergen
 L. Bolster-Koeslag
lid
Eibergen
Aftredend bij de ledenvergadering en niet herkiesbaar:
- G. Klein Willink-Odink
Door het aftreden van mevrouw Klein Willink ontstond er een vacature. In de loop van het
jaar, waarin mevrouw Klein Willink nog bestuurstaken op zich heeft genomen, zijn enkele
personen benaderd. Zij staan open voor een bestuursfunctie en nemen dit in overweging.
De algemene ledenvergadering die plaats zou hebben op 14 maart 2020 moest vanwege de
uitbraak van Covid-19 worden uitgesteld tot 29 augustus. Toen bleek dat door de
coronamaatregelen deze vergadering ook niet door kon gaan, werd een nieuwe datum, 7
november, bepaald. Ook deze vergadering kon geen doorgang vinden.
Omdat, vanwege de ANBI-status, de HKE verplicht is haar jaarstukken op haar website te
publiceren, heeft het bestuur contact opgenomen met de belastingdienst.
Op 1 januari 2020 omvatte het totale ledenaantal 1.101 personen. In de loop van het jaar
steeg dit aantal leden tot 1103 personen per 31 december 2020.
Bestuur
Het bestuur kwam, buiten de eerdergenoemde algemene ledenvergadering, nog driemaal
bijeen in ons pand aan de Grotestraat 56. De lopende zaken werden via email en telefonisch
door het dagelijks bestuur behandeld. Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar alleen
als zodanig bijeen als fysiek overleg noodzakelijk werd geacht.

Vrijwilligers
De vereniging telde in het afgelopen jaar 46 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het bezorgen
van Old Ni-js, de bemensing van het archief, het bestuur en de redactie.
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In 2020 vond vanwege de pandemie geen uitstapje voor de vrijwilligers plaats.
Old Ni-js
De redactie van Old Ni-js heeft in 2020 eenmaal fysiek vergaderd onder voorzitterschap van
Henk Sieben. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats in het archief aan de Grotestraat
56. Overleg heeft verder digitaal plaatsgevonden.
Van het blad Old Ni-js zijn de nummers 93, 94, 95 en 96 uitgegeven. Overeenkomstig het
bestuursbesluit om een pas op de plaats te maken voor wat betreft de uitgifte van boeken
zijn de uitgaven van onze vereniging in 2019 beperkt gebleven tot deze vier nummers van
onze verenigingskroniek.
Speciale vermelding verdient de uitgave van ON 93, geheel gewijd aan het landelijk thema
‘75 jaar vrijheid’. In ON 96 stond een artikel over Saint Gobain/Flexovit. Dit was reden voor
het bedrijf om 150 extra exemplaren voor hun personeel af te nemen en in het kerstpakket
te doen.
Historisch Archief Eibergen
In het afgelopen jaar is het aantal vragen aan ons archief toegenomen. De meeste vragen
komen binnen per e-mail via het secretariaat van onze vereniging. De vrijwilligers hebben in
het verslagjaar de digitale inventarisatie van onze verzameling boeken bijgehouden en ook
vele foto’s digitaal vastgelegd en beschreven. De registratie van de door Bennie te Vaarwerk
aan onze Kring nagelaten boeken werd in navolging van 2019 ook in 2020 voortgezet en
afgerond. Inzicht in de omvang van onze bibliotheek is mogelijk via onze website.
De wisselende coronamaatregelen maakten dat de vrijwilligers van het historisch archief
geïmproviseerd te werk moesten gaan, om de werkzaamheden op verantwoorde wijze te
kunnen doen.
Dodenherdenking
Omdat de dodenherdenking niet op de traditionele manier plaats kon vinden, heeft de HKE
hier geen bijdrage aan kunnen geven.
Excursie
De excursie, die jaarlijks voor geïnteresseerden plaatsvindt, is – tengevolge van de
coronacrisis - twee keer uitgesteld en uiteindelijk verschoven naar nader te bepalen datum
in 2021.
Filmmiddag
De filmmiddag die onze vereniging jaarlijks in samenwerking met museum De Scheper
organiseert vond plaats op zondag 2 februari 2020 in de grote zaal van kulturhus “’t
Spieker”. De belangstelling was ook dit keer groot. Ruim 300 mensen bekeken de door de
organisatie geselecteerde films.
Open Monumentendag
Deze jaarlijks terugkerende dag is ook niet doorgegaan, vanwege Covid-19.
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Samenwerking
Met de zeven andere historische verenigingen van onze gemeente houden we contact en
overleggen wij in de Erfgoedkoepel Berkelland. De koepel kwam in het verslagjaar niet
bijeen. Onze secretaris vertegenwoordigt onze Kring in deze koepel.
Verder is er samenwerking met museum De Scheper (een jaarlijks bestuursoverleg, het
jaarlijkse filmfestival en de organisatie van de Open Monumentendag), de Stichting Eibergse
Molens - waarin onze vereniging bestuurlijk vertegenwoordigd is – een periodiek tripartiete
overleg met de medewerkers van museum de Scheper en de bibliotheek en in bescheiden
mate met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (E.C.A.L.) in Doetinchem.
In het verslagjaar was ook geruime tijd samenwerking met de heer Patrick Hobelman, die
ten behoeve van zijn JUMBO-vestiging samen met onze vereniging de opzet van een
plaatjesboek over Eibergen ter hand nam. Vanuit onze vereniging werden tekst en foto’s
geleverd. De heer Hobelman bekostigde de totale uitgave van het boek. Bij aankoop van
artikelen kregen klanten historische plaatjes van Eibergen e.o. die in het daarvoor bestemde
boek ‘Kijk op Eibergen’ konden worden geplakt.
De actie ging van start in januari en liep tot april. Een aantal keren zijn vrijwilligers
gedurende deze periode in de Jumbo aanwezig geweest om extra aandacht te genereren en
leden te werven. Dit was succesvol. Helaas kon de grote ruilbeurs, gepland in de bibliotheek,
niet plaatsvinden. Omdat de samenwerking met de HKE uitstekend is verlopen bood Patrick
Hobelman de HKE een cadeau aan. De HKE beschikt nu over een scan-unit met bijbehoren,
waardoor zij scans op A3 formaat kan maken voor digitalisering van o.a. het knipselarchief.
Om ‘75 jaar Vrijheid’ te vieren heeft de HKE met Bibliotheek Oost Achterhoek
(initiatiefnemer voor Eibergen), Museum de Scheper en Erfgoed Gelderland samengewerkt
om een WO2café te organiseren. Geënt op het bekende tv-programma ‘Tussen Kunst en
Kitsch’ konden mensen met oorlogsverhalen en -attributen naar de bibliotheek komen.
Aanwezige experts konden dat dan voorzien van hun kennis van zaken. Helaas is ook deze
activiteit komen te vervallen.
Willem Sluiterprijs
In het verslagjaar werd de stichting Fonds Willem Sluiter opgericht. Deze stichting gaat 5jaarlijks de Willem Sluiterprijs uitreiken. Dit initiatief is ontstaan door aanvaarding van een
legaat van de heer Bennie te Vaarwerk. Hij schonk onze vereniging als ANBI instelling een
royaal bedrag dat nu naar de nieuwe stichting is overgemaakt. De stichting is nu
onafhankelijk van de HKE, waarbij informatie via de website www.willemsluiterprijs.nl
verkregen kan worden.
Website
Het beheer van onze website is in handen van het bureau IDEA-Online van de heer G.
Abbink. Het aantal bezoekers is daardoor flink toegenomen. In het verslagjaar werd de site
blijkens informatie van de websitebeheerder plm. 200.000 maal bezocht.
Vastgesteld in de ledenvergadering van 14maart 2021,
De secretaris,
De voorzitter,
(A.G.J. Esman)

(A. Ravesloot)
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