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Inleiding

I

n het nu voorliggende jaarverslag wordt gerapporteerd over de gang van zaken binnen
de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente en het Twents Streekarchief in 2015
en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Twents Streekarchief

H

et streekarchief is sinds 9 dec 2009 gehuisvest in het souterrain van de openbare
bibliotheek aan de Stadshagen te Delden, net zes jaar geleden. Het archief beschikt
over 120 m2 vloeroppervlak, waarvan 20 meter in een aparte ruimte (keuken / kantoor). In die ruimtes staan 32 stellingen met elk 4 planken van 1.20 m. lengte, in totaal 154
meter plankruimte.
Het archief draait volledig op vrijwilligers.
Het afgelopen jaar mochten wij opnieuw een groot aantal bezoekers verwelkomen. (798)
De website mag zich nog steeds in een warme belangstelling verheugen. Via deze site
komen per e-mail regelmatig vragen binnen. Meestal gaat het hierbij om zeer specifieke
informatie die enig onderzoek vergt. Wanneer er extra werk in gestoken moet worden, wordt
een kleine vergoeding gevraagd.

Beheer en ICT

B

eheer en ICT is dit jaar aan elkaar gekoppeld in de berichtgeving.
De dataopslag is in 2015 afgerond en operationeel gemaakt. Vervolgens kregen
alle werkgroepen, bestuur en beheer een eigen dataschijf, beschermd met een
persoonlijke inlogcode, die vanaf elke werkplek benaderd kan worden.
In 2015 is een eerste belangrijke aanzet gegeven voor een nieuwe website. De websitecommissie heeft suggesties en voorstellen gedaan. Op de grens van 2015/2016 is de nieuwe
website gelanceerd. www.tsa-delden.nl. Veranderingen en/of verbeteringen en aanvullingen
zullen in de komende weken besproken worden om hierna zo snel mogelijk te kunnen
worden ingevoerd.
De werkzaamheden binnen het archief lopen als vanouds langs gebaande routes.
Medewerkers van de beeldbank, genealogie, boeken- en periodiekenregistratie en
huishoudelijke dienst zetten zich volledig in om onze organisatie goed draaiende te houden
en om de bezoekers van het archief te helpen waar dat gevraagd wordt. Het digitaliseren van
de VHS-videobanden is afgerond. Een groot aantal periodieken zijn, na behandeling door
een boekbinderij, als boek toegevoegd aan onze bibliotheek. Nu de nieuwe website
operationeel is kunnen we naast de catalogus ook de periodieken op de site zetten. Beheer
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onderhoudt het contact met bestuur, coördinatiecommissie, ict. en de buitenwereld. Zorgt er
ook voor dat aan de inkoopkant de zaken zoveel mogelijk rimpelloos verlopen.

Uitbreiding Catalogusbestand in 2015:
Omschrijving
Totaal aanwinsten 2015 (zie bijlage 2)
Aantal titels in het catalogusbestand per 01.01.2015
Aantal titels in het catalogusbestand per 31.12.2015

aantal titels
82
8558 +
8640

Beeldbank

Z

oals bekend hebben verschillende medewerkers van de Beeldbank het afgelopen jaar
te maken (gehad) met gezondheidsperikelen. Daardoor is er minder voortgang
geboekt dan de bedoeling was met het rubriceren, corrigeren en nummeren van de
beeldbankgegevens. Wel zijn weer heel wat nieuwe foto’s ingescand die binnengebracht
werden door bezoekers.
Ook het toevoegen van foto’s op de website www.mijnstadmijndorp.nl heeft vertraging
opgelopen. Dit vernieuwende platform voert regelmatig verbeteringen door, maar zoekt nog
altijd naar de beste manier om alle heemkundecollecties toegankelijk te maken. Inmiddels is
er wel een gedetailleerde handleiding voor het plaatsen van foto’s op deze site, waardoor de
kennis daarover, als dat nodig is, gemakkelijker kan worden overgedragen.
Er wordt nog altijd gezorgd voor een wekelijkse foto-met-verhaal op www.nieuwsuitdelden.nl.
Om de bekendheid van de collectie verder te verbeteren is er ook een Twitter-account
geopend met de naam Twents Streekarchief, waar zo nu een foto op wordt geplaatst.

Financiën

D

financiële situatie van de stichting is gezond. In verband met een gelijke verdeling
van geld over de vijf historische verenigingen / stichtingen in de gemeente Hof van
Twente bedraagt de jaarlijkse subsidie van de gemeente € 2902.

Enkele kwantitatieve gegevens

I

n 2015 was het archief ongeveer 200 maal open. Tijdens de openstellingen werd het
archief 798 maal bezocht. Dit betekent een afname van 10,6 % t.o.v. de 893 in 2014.
De bezoekers betaalden € 3.00 per dagdeel of € 22,50 per jaar voor onbeperkte
toegang.

Contacten met andere organisaties

M

et de Historische verenigingen van de Hof van Twente is in het verleden de
Stichting Hofmarken opgericht als overkoepelend orgaan voor de beeldbanken.
Sinds het onderbrengen van de beeldbanken bij Mijn Stad Mijn Dorp heeft de
Hofmarken alleen nog een coördinerende functie voor de vijf verenigingen / stichtingen in de
richting van Mijn Stad Mijn Dorp. Bovendien zorgt het voor goede contacten tussen de vijf
aangesloten organisaties.
Met Heemkunde Ambt Delden zijn afspraken gemaakt om tot een grotere samenwerking te
Komen.
Het Historisch Centrum Hof van Twente heeft een zeer groot aandeel gehad in de
samenstelling van het Boek Onvergetelijke Oorlogsverhalen dat door de stichting Delden
Terug Naar Toen in maart is uitgebracht in verband met de 70-jarige herdenking van de
bevrijding van Delden. Van dit boek zijn ruim 2500 exemplaren verkocht.
Delden, januari 2016
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