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Nieuwsbrief 46juni 2015

Wandelen met de Historische Vereniging De Smilde

Op donderdag 17 september organiseert de
Historische Vereniging De Smilde een wandel-
tocht met Roelof Matien als gids. De tocht
start om 18.30 uur vanaf de boerderij van
Henk Daling aan de Suermondsweg 18 in
Smilde (net voor de tennisbaan). We wandelen
daarvandaan ten oosten van Smilde door het
Hardersbosje en het Kylotsbos.

Onderweg laat Roelof Matien ons restanten
zien uit vroegere tijden. Denk daarbij aan de
veengroei die hier ca. 4000 jaar geleden is be-
gonnen en hoe de bewoners destijds hun drei-
gende isolement probeerden te voorkomen door
middel van een brug over het veen.
Verder zijn er nog overblijfselen zichtbaar van
de ijstijd van ruim 10.000 jaar geleden.
Op verschillende plaatsen wordt uitleg gegeven
hoe de verschillende kenmerken in het gebied
zijn ontstaan. Waar voorheen het Zandmeer lag
en hoe de grens tussen Hijken en Halen liep, in
de tijd dat Smilde nog niet bestond, wordt u
onder andere duidelijk gemaakt. 
Het wordt een interessante en leerzame wande-
ling over de geschiedenis van Smilde. 

De duur van de wandeling is ca. 2½ uur, waar-
bij we tussentijds wel geregeld blijven staan om
de uiteenzetting van de heer Matien te beluiste-
ren, doch een beetje getrainde wandelbenen
helpen wel. 

Om het verhaal goed te kunnen volgen moet de
groep niet te groot zijn. Geeft u zich daarom tij-
dig op bij Gerrit Helder, tel. 0592-414529 of
per e-mail gerhel@ziggo.nl
Deelname is gratis. Bij een te grote deelname
zal de volgorde van aanmelding bepalend zijn.
Jaarcijfers 2014  en  Begroting 2015
Tijdens de laatste jaarvergadering werden er
vragen gesteld over de financiële jaarstukken.
Op dat moment was een antwoord niet moge-
lijk en is toegezegd in de eerstvolgende Nieuws-
brief uitleg te geven.
Waarom een vervangingsreserve van €. 3.500? 
In het oprichtingsjaar van de vereniging is meu-

bilair verkregen om te kunnen vergaderen. Dit
zijn 9 stoelen, 1 tafel en 2 kasten, die zich in de
vergaderruimte in Villa Maria (het oude ge-
meentehuis) bevinden.
Om dit meubilair eventueel te kunnen vervan-
gen, is vanaf het begin elk jaar een bedrag gere-
serveerd. Inmiddels is dit opgelopen tot €.
3.500. Volgens het huidige bestuur is dit vol-
doende om eventueel nieuw meubilair aan te
kunnen schaffen.
Verschil tussen jaarrekening en begroting?
Na het afsluiten van het jaar worden de reke-
ningen opgemaakt en wordt een voorlopige
jaarrekening gemaakt. Vervolgens blijken er nog
een aantal rekeningen na te komen die nog ver-
antwoord moeten worden. Deze veranderingen
zijn wel meegenomen in de jaarcijfers en vervol-
gens vergeten om dit ook in de begroting te
doen.
De cijfers op de jaarrekening 2014 zijn juist en
de begrotingscijfers moeten hieraan worden
aangepast.
Algemene reserve (€.15.472,09), waarom is
deze zo hoog? 
Van de ons omringende historische verenigin-
gen heeft Smilde één van de laagste contribu-
ties. Toch kunnen wij hiermee 4x per jaar ons
blad ‘Levend Verleden’ uitgeven, gratis koffie
aanbieden bij elke bijeenkomst, voor de vrijwil-
ligers een feestelijke avond verzorgen, nieuw
materiaal aanschaffen als het nodig is en eventu-
eel ondersteuning verlenen bij onderzoek en/of
uitgeven van boeken. Ondanks al deze uitgaven
houden wij jaarlijks geld over. Binnen het be-
stuur leven er ideeën om de vereniging verder te
ontwikkelen. Hiervoor zal mogelijk geïnves-
teerd moeten worden, maar de plannen zijn nog
niet concreet. Mocht het bestuur plannen ont-
wikkelen die een investering vergen, dan zal dit
worden voorgelegd in de jaarvergadering.
Ik hoop hiermee alle gestelde vragen beant-
woord te hebben.

H. Hoeks 
penningmeester Historische Vereniging De
Smilde



Op zaterdag 25 april is in samenwerking met het 4 mei
comité Smilde het boek gepresenteerd ‘Zodat zij in her-
innering blijven…’, geschreven door Ger Ax en Jan
Schreuder. In het boek wordt beschreven welke inwo-
ners van Smilde in de Tweede Wereldoorlog hun leven
lieten.

De avond werd georganiseerd door muziekvereniging
OBK, het 4 mei comité Smilde, Cras/Bibliotheek en de
Historische Vereniging De Smilde. Het concert had als
titel ‘OBK speelt in vrijheid’, met muziek en verhalen
over vrede en vrijheid. Ruim 300 bezoekers waren er aan-
wezig.
Vlak voor de pauze werd het boek gepresenteerd. Aafko
de Vries, zoon van een omgekomen verzetsstrijder uit de
Tweede Wereldoorlog, ontving van Jans Visscher van het
4 mei comité het eerste exemplaar van het boek.
In het boek zijn de 43 personen beschreven waarvan jaar-
lijks tijdens de Herdenking op 4 mei in Smilde de namen
worden genoemd. Om deze namen niet alleen ‘namen’ te
laten zijn, geeft het boek een korte beschrijving van wie
zij waren. Het gaat om plaatsgenoten die in Smilde om-
kwamen in de Tweede Wereldoorlog, in Indië en in
Korea om hun ras en vrijheid.

Om de geschiedenis ook voor de jeugd levend te houden

is het boek uitgereikt aan de twee hoogste groepen van
de basisscholen in de voormalige gemeente Smilde.

Daarnaast is het boek voor eenieder te koop via de web-
site van de vereniging www.desmilde.nl/winkel of via de
boekhandel The Read Shop in Smilde.



Boekpresentatie tijdens Vrijheidsconcert in de Koepelkerk

Tijdens de laatste jaarvergadering werden er vragen ge-
steld over de financiële jaarstukken. Op dat moment was
een antwoord niet mogelijk en is toegezegd in de eerst-
volgende Nieuwsbrief uitleg te geven.

Waarom een vervangingsreserve van €. 3.500? 
In het oprichtingsjaar van de vereniging is meubilair ver-
kregen om te kunnen vergaderen. Dit zijn 9 stoelen, 1
tafel en 2 kasten, die zich in de vergaderruimte in Villa
Maria (het oude gemeentehuis) bevinden.
Om dit meubilair eventueel te kunnen vervangen, is
vanaf het begin elk jaar een bedrag gereserveerd. Inmid-
dels is dit opgelopen tot €. 3.500. Volgens het huidige
bestuur is dit voldoende om eventueel nieuw meubilair
aan te kunnen schaffen.

Verschil tussen jaarrekening en begroting?
Na het afsluiten van het jaar worden de rekeningen opge-
maakt en wordt een voorlopige jaarrekening gemaakt.
Vervolgens blijken er nog een aantal rekeningen na te
komen die nog verantwoord moeten worden. Deze ver-
anderingen zijn wel meegenomen in de jaarcijfers en ver-
volgens vergeten om dit ook in de begroting te doen.

De cijfers op de jaarrekening 2014 zijn juist en de begro-
tingscijfers moeten hieraan worden aangepast.

Algemene reserve (€.15.472,09), waarom is deze zo
hoog? 
Van de ons omringende historische verenigingen heeft
Smilde één van de laagste contributies. Toch kunnen wij
hiermee 4x per jaar ons blad ‘Levend Verleden’ uitgeven,
gratis koffie aanbieden bij elke bijeenkomst, voor de vrij-
willigers een feestelijke avond verzorgen, nieuw materiaal
aanschaffen als het nodig is en eventueel ondersteuning
verlenen bij onderzoek en/of uitgeven van boeken. On-
danks al deze uitgaven houden wij jaarlijks geld over.
Binnen het bestuur leven er ideeën om de vereniging ver-
der te ontwikkelen. Hiervoor zal mogelijk geïnvesteerd
moeten worden, maar de plannen zijn nog niet concreet.
Mocht het bestuur plannen ontwikkelen die een investe-
ring vergen, dan zal dit worden voorgelegd in de jaarver-
gadering.
Ik hoop hiermee alle gestelde vragen beantwoord te heb-
ben.
H. Hoeks 
penningmeester Historische Vereniging De Smilde

Jaarcijfers 2014 en Begroting 2015





Wie herkent de personen op de volgende foto’s?
We beginnen niet te moeilijk. Wij verwachten dat van de volgende foto’s veel mensen herkend worden.

Foto nr. 1: 

Dit zijn de Beurtschipzangers.

Foto nr. 2: 

Dit is een foto uit de collectie van meester Kunst.





Foto nr. 3: 

Indien u één of meerdere personen herkent, kunt u die aangeven aan Henk Jonkers, telefoon 0592-413248 of mail
Ledenadministratie@desmilde.nl


