Verslag over het verenigingsjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van de
HISTORISCHE VERENIGING in de gemeente STAPHORST.
In de ledenvergadering van 19 maart 2018 werden de aftredende bestuursleden Willem Kappe, Henk
Koobs (voorzitter) en Henk de Weerd met algemene stemmen herkozen.
Het bestuur vergaderde maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Het Koetshuus was ook dit jaar de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand enkele uren open. Het
voorziet wel enigszins in een behoefte. Inmiddels weet het publiek dat men op die uren terecht kan
voor allerlei zaken, al valt het aantal bezoekers per middag wat tegen.
Het Koetshuus was ook open tijdens de drie Staphorstdagen en de Open Monumentendag.
In de zomermaanden was in het Koetshuus een door enkele (oud)brandweerlieden ingerichte
expositie over de brandweer te zien.
Gedurende het winterseizoen was er op vier avonden de gelegenheid in het Koetshuus het
fotoarchief te bekijken. Hier werd goed gebruik van gemaakt.
Het kwartaalblad ’t Olde Stapperst verscheen dit jaar drie keer in de gebruikelijke uitvoering. In
plaats van het tweede nummer kregen alle leden het door Dirk Kok geschreven boek ‘Schitterend
verleden’.
Het mededelingenblad verscheen dit jaar vier keer.
Traditiegetrouw werd in oktober de fotokalender te koop aangeboden. Er zijn ruim 800 kalenders
verkocht.
Eveneens een traditie zijn de dia-avonden in het voorjaar. Verdeeld over drie avonden hebben de
bezoekers genoten van de oude beelden.
In oktober vertoonde Freek Fridrichs verschillende films over oud en minder oud Staphorst,
variërend van een film uit het archief van Drost uit de jaren dertig tot Staphorstermarkt in 2003.
De in november geplande lezing van Will Schackmann over de Ommerschans kon in verband met
ziekte van de heer Schackmann helaas niet doorgaan. Hij hoopt deze lezing in het najaar van 2019
alsnog te houden.
De werkgroep Documentatie is op twee avonden per maand druk bezig met het op orde brengen en
houden van het archief. Enkele leden zorgen voor het digitaliseren van de foto’s.
Ook de met twee vrijwilligers uitgebreide werkgroep ‘Oud Staphorst’ komt trouw één keer per
maand bij elkaar. De werkgroep houdt zich met verschillende onderwerpen bezig. In 2018 overleed
Gerrit Zomer, een trouw lid van deze werkgroep.
Als gevolg van de droge zomer was de rogge al vroeg rijp, waardoor deze al voor de eerste
Staphorstdag gemaaid moest worden. Op de Staphorstdagen werd wel rogge gedorst.
Per 31 december 2018 stonden 1600 leden in het ledenbestand. Dit is een stijging van twee leden
ten opzichte van 31 december 2017. De ledenwerfacties in 2018 leverden, vooral dankzij de inzet van
onze voorzitter, enkele tientallen nieuwe leden op, die het aantal opzeggingen (vooral als gevolg van
overlijden) compenseren. Wij gaan hier in 2019 dan ook mee door.
Gelukkig konden wij ook dit jaar weer een beroep op een vaste kern vrijwilligers doen. Hierdoor
konden alle activiteiten weer doorgaan en ’t Olde Stapperst verschijnen. Wij willen hen hiervoor
hartelijk bedanken en hopen ook in 2019 weer een beroep op hen te mogen doen. Nieuwe
vrijwilligers zijn van harte welkom.

