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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 / het Twents Streekarchief (TSA-Delden) in 2018
en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Overzicht van de activiteiten van het Historisch Centrum Hof van
Twente / Twents Streekarchief

H

et streekarchief is sinds 9 dec 2009 gehuisvest in het souterrain van de openbare bibliotheek
aan de Stadshagen te Delden. 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 het aantal van 509 bezoekers verwelkomen, een afname van 22%.
De website mag zich nog steeds in een warme belangstelling verheugen. Via deze site komen per email 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.
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Vereniging Heemkunde Ambt Delden en Twents Streekarchief

S

inds begin 2017 hebben de Vereniging Heemkunde Ambt Delden en de Stichting Historisch
Centrum Hof van Twente hetzelfde bestuur. De bestuursleden van de Stichting zijn
toegetreden tot het verenigingsbestuur en de bestuursleden van de Vereniging zijn
toegetreden tot het stichtingsbestuur. De activiteiten van de beide organisaties zullen voortaan onder
de vlag van beide plaatsvinden. Eén van die activiteiten is het uitgeven van het periodiek “Onder de
Linden”. (zie hieronder)
Vooral op het administratief terrein verrichten medewerkers van het Streekarchief veel
werkzaamheden van de Vereniging. Medewerkers van de Vereniging staan nu ook op de lijst van
medewerkers van de Stichting.

Beheer

H

et afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het verwerken van heel veel materiaal
wat we ontvingen nalatenschappen en/of opruimingen. We hebben uit de nalatenschap van
Hennie van Ommen b.v. 21 fotoalbums met uitgebreide beschrijvingen, de foto’s
gedigitaliseerd en de bijbehorende teksten verwerkt in een uitgebreid Word bestand. Er zijn veel
boeken In de catalogus opgenomen, maar ook is er heel veel materiaal naar de recycling gebracht. We
hebben, vanwege andere activiteiten, het afgelopen jaar geen fotodag georganiseerd. Het ligt in de
bedoeling om dit in 2019 weer op te pakken.
Het streekarchief beschikt over de ca. 123 mappen met boerderijgegevens van de Vereniging
Heemkunde Ambt Delden. Sinds 2014 zijn er al ruim 15000 bewoners van boerderijen uit Ambt Delden
ingevoerd in een computerbestand. Inmiddels zijn er al ruim 80 mappen verwerkt. In een Exel bestand
worden de boerderij- of erfnamen, alsmede de naam van de bewoners die daar door de eeuwen heen
hebben gewoond opgeslagen. Door vermelding van kast-, plank- en map-nummer wordt het de
bezoeker duidelijk gemaakt waar wat te vinden is.

ICT

D

e ICT is het afgelopen jaar op orde gebracht. De 3 oudste PC’s zijn vervangen door modernere
apparatuur, uitgerust met SSD schijven. Verder is de server die we hadden draaien onder Linux,
vervangen door een nieuwe NAS. Voor dit jaar staat nog op de planning om een extra PC erbij
te plaatsen, deze is mede door de gasten te gebruiken. Het is regelmatig druk tijdens de openingstijden
en dan is er een tekort aan een werkstation waarop men kan zoeken. Er zijn nog 2 PC’s zonder SSD
schijf, die worden in de loop van het jaar 2019 gemonteerd. Er is een laserprinter bijgekomen voor
zwart/wit afdrukken en een specifiek voor kleurenfoto’s. Er is ook een nieuwe scanner geplaatst ter
vervanging van de oude. Deze voldeed niet meer onder Windows 10. Softwarematig zijn de
programma’s die we gebruiken gestandaardiseerd en op orde gebracht. De 2 PC’s waarvan de SSD
schijf moet worden vervangen, krijgen nog een nieuwe licentie voor Windows 10. Door deze
wijzigingen kunnen we hiermee weer een aantal jaren vooruit.

Catalogus

W

ij hebben al de “producten” van Het Twentsstreekarchief, Vereniging Heemkunde Ambt
Delden, IJsclub Delden en Nutsdepartement Delden geregistreerd in een catalogus. Deze
catalogus geeft een overzicht van alle boeken, videobanden, DTB-boeken, Rechterlijke
Archieven, Volkstellingen, Notarieel Archief, enz.
Op onze website (www.tsa-delden.nl) staan deze informatiedragers onder “catalogus” vermeld per
rubriek.
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Uitbreiding Catalogusbestand in 2018:
Omschrijving
Totaal aanwinsten 2018 (zie bijlage 1)
Aantal titels in het catalogusbestand per 01.01.2018
Aantal titels in het catalogusbestand per 31.12.2018

aantal titels
85
8770 +
8855

Beeldbank

H

et afgelopen jaar was de beeldbank weer actief. De foto's uit de 16 albums van Hennie
van Ommen werden gescand en voorzien van teksten.
Wekelijks werd er op vrijdag een afbeelding op de site van Het Nieuws uit Delden
geplaatst, met een passende tekst, een bijdrage van de Beeldbank die we sinds Augustus 2012
steeds leveren.
In verband met het 900 jaar bestaan van de H. Blasiuskerk in Delden leverden we meer dan 40 foto's
en informatie voor het herdenkingsboek “900 jaar Heilige Blasius Delden”.
Verder werden we geconfronteerd met fotoauteursrechten van oude ansichtkaarten en foto's.
Daardoor werden er door ons veel foto’s van Mijn Stad Mijn Dorp verwijderd.
Ook zochten we voor Wonen Delden vele foto's bijeen die van teksten uit het archief van Wonen
Delden werden voorzien. Daarmee werd een En er een PowerPoint-presentatie samengesteld, die
het TSA een mooi bedrag opleverde.
Er komen nog steeds Deldenaren en Twentenaren naar de beeldbank voor een afdruk van een
afbeelding van vroeger uit het grote bestand van het archief. Hiermee zijn we graag behulpzaam.

Onder de Linden en het Pronkstuk van Stad en Ambt Delden

H

et periodiek “Onder de Linden” (van Heemkunde en TSA) is in 2018 drie maal uitgegeven, in
mei, oktober en december. Het blad heeft een mooie vormgeving en een boeiende inhoud.
De uitgave van oktober was een speciaal nummer over het “Pronkstuk van Stad en Ambt
Delden”. Hierin werden 49 bijzondere voorwerpen beschreven, waaruit de lezers via stembussen en
via de website er zeven konden kiezen. Op de avond van 28 november hielden zeven
“ambassadeurs” een verdediging van de zeven verkozen pronkstukken, waarop de mensen in de zaal
een definitieve keuze maakten. De stadspomp van Delden was de winnaar van dit mooie evenement.

Financiën

U

it het exploitatieoverzicht in Bijlage 2 blijkt dat de financiële situatie van de stichting gezond
is. De jaarlijkse subsidie van de gemeente was € 2945.
De kascommissie zal in jan. 2019 rapporteren over het exploitatieoverzicht van 2017.

Personele zaken

H

et aantal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, bestaat uit twintig personen.
Een deel van het afgelopen jaar waren door ziekte enkele medewerkers helaas niet inzetbaar.
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Enkele kwantitatieve gegevens

I

n 2018 was het archief ongeveer 150 maal open. Tijdens de openstellingen werd het archief 509
maal bezocht. Dit betekent een afname van 22% t.o.v. de 650 in 2017.
Voor de toegang hoeft sinds begin 2017 niet meer betaald te worden. Dit in verband met de
samenwerking met de Vereniging Heemkunde Ambt Delden, waarvan de leden al gratis toegang
hadden. Toch zijn enkele donateurs nog donateur gebleven.
Aantal inschrijvingen (bezoekers van het archief):
2007 2008 2009 2010 2011 2012
totaal 1440 1350 1282 1173 1043 1053
+24% -6.2% -7.7% -8.5% -11.5% +1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
879
893
798
630 650 509
-16.5% +1.6% -10.6% -20% +3% -22%

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
beheer
richting van Mijn Stad Mijn Dorp. Bovendien zorgt het voor goede contacten tussen de vijf
aangesloten organisaties.
der@ts

Vooruitzichten voor 2019 en later
a-

W

ij moeten ons in verband met de verdere digitalisering van de genealogie bezinnen
delden. op de toekomst van het Streekarchief als genealogisch archief. Het zou tegelijk een
steunpunt voor de Twentse afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging kunnen
worden.
nl
De eenheid van onze Stichting met Heemkunde Ambt Delden kan een gunstige ontwikkeling
betekenen. Uit Delden komen nu al een aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap.

Samenstelling bestuur
B.G. Boer
voorzitter Stichting Historisch Centrum Hof van Twente
J.M.J. Sander
voorzitter Vereniging Heemkunde Ambt Delden
M.W.H. Hermanussen secretaris Stichting Historisch Centrum Hof van Twente
R.J.J. Platenkamp
secretaris Vereniging Heemkunde Ambt Delden
E.J.J.M. Geerdink
penningmeester (vanaf 25 september 2018)
J.T.M. ten Buuren
bestuurslid
P. Rekers
bestuurslid
De Stichting Historisch Centrum Hof van Twente is gevestigd te Delden.
Kamer van Koophandel-nummer 41031357
Bankrekening: NL04RABO0313347522
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Adresgegevens en openingstijden Twents Streekarchief
Stadshagen 200, 7491 NP Delden, t. 074-3494191
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag: van 13.30 tot 17.30
Website
www.tsa-delden.nl
Algemene info:
beheerder@tsa-delden.nl
Bestuur:
bestuur@tsa-delden.nl
Beeldbank:
beeldbank@tsa-delden.nl
Genealogie:
genealogie@tsa-delden.nl
ICT:
ict@tsa-delden.nl
Heemkunde:
heemkunde@tsa-delden.nl
Onder de Linden:
onderdelinden@tsa-delden.nl

Nawoord

H

et bestuur wil dit jaarverslag beëindigen met nogmaals dank uit te spreken aan de
medewerkers en de verschillende subsidieverstrekkers en sponsoren.
Ook blijven wij het bestuur van de bibliotheek bijzonder erkentelijk voor het passend
onderdak, dat het aan het Streekarchief biedt.
Delden, januari 2019
B.G. Boer, voorzitter van de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente
Bijlage 1: Overzicht mutaties catalogusbestand in 2018
Bijlage 2: Financieel overzicht 2018 met toelichting
Genealogie Duitsland
Genealogie Twente
Genealogische hulpbronnen
Godsdienst
Havezaten
Heemkunde archief
Heraldiek
IJsclub Delden
Inventaris
Kaarten
Kadaster
Krantenknipsels
Markeboeken
Naslagwerken
Notarieel Archief
Nutsarchief
Oorlog
Overijssel
Rechterlijk archief
Registers
Volkstellingen
Twente
Twentse steden en dorpen
Totaal 2018

Bijlage 1
Aanwinsten 2018 per rubriek :
Genealogie
Havezaten
Kaarten
Krantenknipsels
Markeboeken
Overijssel
Twente
Twentse steden en dorpen
Kadaster
Digitale Media
Oorlog
Algemeen Nederland
Duitsland
Totaal

7
1
9
1
15
3
4
25
1
2
1
8
8
85

Alle titels verdeeld per rubriek :
Algemeen Nederland
Digitale media

156
101
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725
3298
155
36
83
481
9
11
126
426
48
277
163
48
126
83
127
338
267
110
75
330
1256
8855

