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Jaarverslag secretariaat 2019 - 2020 

De jaarvergadering werd gehouden op dinsdagavond 30 april 2019. Aanvang 20.00 uur 

Er waren 22 leden aanwezig.  

Patrick Welman en Hems oude Munnik traden toe tot het bestuur. Patrick Welman als 

voorzitter en Hems Oude Munnik als voorzitter van het fonds Schatbewaarders van 

Twente 

In verband met de Corona perikelen is het bestuur in 2019 drie keer in vergadering 

bijeen geweest namelijk op 6 juni, 11 juli en  16 september. De geplande vergadering 

van 16 april werd om die reden zelfs gecanceld. In 2020 is het bestuur vier keer in 

vergadering bijeengeweest  namelijk op 31 januari, 5 juni, 1 juli, 16 september en 27 

november. De geplande vergadering van 20 maart is eveneens gecanceld wegens Corona 

 

Terugkerende onderwerpen op de agenda waren o.a. onze ICT omgeving, digitaal 

museum, Inschrien en onze zelfstandigheid.  
 

ICT omgeving 

Onze computers zijn verouderd. We werken binnen de OKT nog steeds met Windows 7.  

Willen we in de toekomst verzekerd zijn van een goed en betrouwbaar ICT systeem dan 

zal er geïnvesteerd moeten worden. Inmiddels is er een uitgebreide inventarisatie 

geweest die duidelijk heeft gemaakt wat de knelpunten zijn.   Upgraden van de 

computers naar Windows 10 en het werken in de Cloud zal daarvan een belangrijk 

onderdeel zijn.  

 

Digitaal museum 

Nu onze collectie steeds minder zichtbaar is in de verschillende musea wordt de roep 

om een eigen digitale museum steeds groter. Het realiseren daarvan is echter mede 

afhankelijk een goed werkend ICT systeem en voldoende opslag. Zodra dat weer op orde 

is zullen we een begin maken met deze lang gekoeterde wens.     

 

Inschrien 

Het drukken en versturen van ons verenigingsblad Het Inschrien drukt dermate groot 

op ons budget dat het haast onverantwoordelijk is om hiermee op dezelfde wijze door te 

gaan. Gedacht werd om de frequentie terug te brengen van 4 naar 2 uitgaven. Ook het 

digitaal aanbieden daarvan, in plaats van een gedrukte versie, is daarbij in overweging 

genomen. 

Inmiddels is er een enquête geweest die duidelijk heeft gemaakt dat  Het Inschrien een 

zeer belangrijke plek binnen onze vereniging  inneemt. Voor veel leden is dit blad  

immers het enige contact met de Oudheidkamer. De gedrukte versie verdient voor veel 

leden de voorkeur. Besloten is om hier verder niet meer aan te tornen.      

We zullen andere wegen moeten vinden om inkomsten te genereren. Wellicht door het 

vinden van adverteerders in ons blad.         
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Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het beschikken over een eigen ruimte 

is essentieel voor het voortbestaan van de Oudheidkamer Twente. Zodra je immers op 

dat gebied afhankelijk wordt van derden, loop je het risico “op straat” te worden gezet.  

Wellicht wat plastisch uitgedrukt, maar de kern is dat we geheel onafhankelijk willen 

blijven. Alleen dan kunnen we onze uitgebreide collectie goed beheren en waar nodig 

uitbouwen. En daarmee recht doen aan de oprichters van de Vereniging Oudheidkamer 

Twente die zich al in 1905 grote zorgen maakten over het verdwijnen van het Twentse 

Cultureel erfgoed. Met de oprichting van onze vereniging in datzelfde jaar werd een 

begin gemaakt met het veilig stellen daarvan. En tot op de dag van vandaag voelen wij 

die verantwoording en zullen we er alles aan doen om aan die wens te blijven voldoen.  
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