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Managementsamenvatting 

Voor u ligt het jaarverslag over 2017. Deze geeft voor de stichting IJsselacademie weer welke werkzaamheden 
zijn verricht, wat er is gerealiseerd in uitvoering, in geld en wat we nog onderhanden hebben. 
Deze samenhang wordt voor het eerst weergegeven in één jaarverslag. Waar voorgaande jaren sprake was van 
twee verslagen, een apart jaarverslag met enkele financiële gegevens en een cij fermatig jaarverslag, zijn beide 
dit jaar gebundeld in één jaarverslag stichting IJsselacademie 2017. 

Terugkijkend op 2017 is er veel werk verzet en veel gerealiseerd. Het Provinciaal Programma 2017 -2020 is 
gestart. Daarnaast heeft de provincie Overijssel voor de komende drie jaren jaarlijks€ 40.000 ter beschikking 
gesteld voor het fysiek versterken van de streekcultuur en streektaal in Twente. Ook zijn er lokaal initiatieven 
opgestart met meerdere gemeenten. Al met al is er sprake van veel cultuur- en streektaal projecten . 

In oktober werd onze directeur dhr. A. Slob tot het ambt van minister geroepen. Gelu kkig kon in 
samenwerking met het Historisch Centrum Overijsse l al in november een sollicitatieprocedure worden 
opgestart. Begin december werd duidelijk dat de heer Vincent Robijn met in gang van 1 februari 2018 kon 
starten als directeur IJsselaca demie. 

Boekjaar 2017 wordt met een positief resultaat afgesloten . Met goed sturen op de kosten, een realistische 
kostprijsberekening en de focus op een bestaansrecht voor de IJsselacademie is het gelukt om de 
IJsselacademie in rustiger vaarwater te krijgen . Wel bestaat er een tendens dat gemeenten de algemene 
subsidies meer en meer wijzigen in projectsubsidies met concrete projectdoelen . Zoals in dit verslag is terug te 

lezen, slaagt de stichting goed in het realiseren van vooraf gestelde doelen en het verantwoorden daarvan naar 
de gemeenten. 
Komende jaren moet er gewerkt worden aan een situatie waarin de stichting financieel en organisatorisch 
volledig op eigen benen kan staan . De begrotingen van 2018 en 2019 tonen aan dat er gewerkt wordt aan de 
verdere op- en uitbouw van een zelfstandige stichting. 
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1. Jaarverslag 

Voor de werkzaamheden van de IJsselacademie was 2017 een bijzonder jaar, omdat hierin is gestart met het 
nieuwe Provinciale Cultuurprogramma. Wat er van dit plan reeds is gerealiseerd, door de medewerkers van de 
IJsselacademie, maar ook door de medewerkers van HCO, staat in dit jaarverslag vermeld {1.1). Daarbij is de 
indeling zoals die door het Provinciale Cultuurprogramma is gegeven, aangehouden. 
Tevens wordt in dit verslag beschreven wat er aan overige projecten is gerealiseerd (1.2). 

1.1 Activiteitenplan programma streektaal en streekcultuur 
(2017-2020) 

STREEKTAAL 

1.1.1. Taalhuus/hoes Overiessel 
In het kader van dit onderdeel is deelgenomen aan de streektaalconferentie {SND) te Amsterdam op 13 
oktober, en de streektaalconferentie 'Spreek maar!' op 7 november te Deventer. Tevens heeft de 
IJsselacademie zelf een symposium georganiseerd in het kader van het afscheid van dialectmedewerker mw. 
dr. Ph . Bloemhoff op 7 maart. Hier spraken verschillende kenners op het gebied van streektaal en grammatica 
en waren genodigden uit de verschillende streektaalorganisaties in het land aanwezig. 

Het werkverband Dialecten van de IJsselacademie kwam bij elkaar op 18 april, 2 oktober en 11 december; bij 
de laatste vergadering was ook de Dialectkringe Salland en Oost-Veluwe aanwezig. 

Vragen van vakgenoten en liefhebbers over het dialect van Overijssel maar ook over boerderij namen in 
Overijssel werden per e-mail gesteld en beantwoord . 

Op 18 juli werd een interview gegeven aan het Friesch Dagblad, over dialect in de aan Friesland grenzende 
landsdelen. 

1.1.2. 'Het' Twents 
Op basis van materiaal, verzameld voor het Goeman-Taeldeman
Van Reenenproject, is gewerkt aan klank- en vormleer van 
Tubbergen, Tilligte, Ootmarsum, Rossum, Borne, Oldenzaal, De 
Lutte en Usselo {N .O. -Twente) en Hellendoorn, Nijverdal, 
Vriezenveen, Wierden, Rijssen, Delden, Stokkum, Haaksbergen. 
Het dialect van Oldenzaal geldt daarbij als referentiedialect; van elk 
Oldenzaals woord uit dit bestand wordt nagegaan hoe het klinkt en 
gevormd is in de andere dialecten. Op basis daarvan kan dan iets 
gezegd worden over de algemene trends in het Twents, maar ook 
over de verschillen die er zijn, tussen het Noord-Oost-Twents en 
het Zuid-West-Twents en binnen deze groepen. Op dit moment worden alle vormen geïnventariseerd en in 
twee bestanden {Word en Excel) geplaatst. 

1.1.3. Jongeren, streektaal en identiteit 
Na een verkenning onder jongerenorganisaties in het voorjaar van 2017 is een kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek opgezet onder het gebruik en het imago van streektaal bij schoolgaande jeugd {14-18 jaar) in de 
provincie Overijssel. In het najaar van 2017 zijn schoolklassen in het voortgezet onderwijs (3" t/m 6" klas) 
geënquêteerd door middel van een digitale enquête, die in een les over streektaal is afgenomen. 
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Variabelen hierbij zijn: 
Regio (Twente, Salland, Kop van Overijssel) 
Opleidingsniveau (vmbo-bb/kb, vwo) 
Omgeving (stad of dorp) 

Gekeken wordt naar houding (attitude) ten opzichte van streektaal en streektaalsprekers, situaties waarin 
streektaal gebruikt wordt en (her)kennen en beoordelen van lokale streektaalvarianten in geluidsfragmenten. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door stagiaire Jeanne van der Boom, in het ka der van haar Research Master 
Language and Cognition aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten worden begin 2018 verwacht. 
Vervolgonderzoek door middel van focusgroepen met jongeren (14-18 jaar) voor het verkrijgen van 
kwalitatieve data wordt momenteel opgezet, om in het voorjaar van 2018 uitgevoerd te worden door stagiaire 
Jan ieke van der Poppe in het kader van haar afstudeeronderzoek van de Master Youth Studies aan de 
Universiteit Utrecht. 
In 2018 zullen de resultaten via het MSMD magazine en andere relevante vakbladen verspreid worden. 

1.1.4. Streektaalevenementen en festivals 
Streektaalevenementen en festivals bereiken een 
relatief groot en jong publiek. Daar kan worden getoond 
wat er mogelijk is in streektaalcultuuruitingen en 
geëxperimenteerd met nieuwe vormen en inhoud. 

De IJsselacademie was in 2017 wederom nauw 
betrokken bij de organisatie en uitvoering van het 
Zunnewendefestival. Dit festival trok dit jaar ruim 5.000 

bezoekers. 

In het kader van het voorbereiden van de manifestatie 
Land van Taal in het kader van Leeuwarden als culturele 
hoofdstad 2018 is overlegd met de streektaalpartners 
op 31 augustus (Leeuwarden), 17 oktober (Beilen), 20 november (Beilen) . 

Op 23 maart is door de streektaalconsulent het Zwols Dictee voor de 
laatste maal georganiseerd. De streektaalonderzoeker was hierbij 
ook aanwezig. 

1.1.5. Woordenboek van Overijssel in kaart brengen 
In het kader van dit onderdeel zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

Inventarisatie van kaarten in het Woordenboek van Overijsselse dialecten (WOD), om zo lacunes vast 
te stellen. 
Van verschillende interessante verschijnselen in Overijssel is een Excel bestand aangelegd, om zo op 
termijn een atlas te kunnen maken. 
Er is gewerkt aan het repertorium op vragen in het WOD, met lemmata op de vragenlijsten (begonnen 
bij Samenleving). 
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1.1.6. Aanvullen en updaten www.detaalvanoveriissel.nl en 
www.mijnstadmiindorp.nl 

In de dataverzameling op genoemde sites ontbreekt nog audio- en filmmateriaal. Door dat toe te voegen wordt 
de streektaal als spreektaal vastgelegd voor latere generaties. De inhoud van de site en van de cultuur-en 
streektaalpagina moet actueel worden gehouden. 

Op 6 februari heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met mw. G. Bartels. Bijdragen over de 
Steenwijkerwoldse dialectschrijver Pieter Heering zijn op de website geplaatst. 

In het elektronisch tijdschrift MijnStadMijnDorp zijn de artikelen Het nieuwe Licht (juli-nummer) en 
Burgemeester in Overijssel (oktober-nummer) verschenen . De bedoeling is om voortaan in elk nummer (dus 
vier keer per jaar) een dialectologische bijdrage te laten verschijnen. 

In het heemkundige tijdschrift De Silehammer (december) is onder de titel 'Worstdijk en Worstsloot: een 
wildernis, geen terp' een artikel verschenen over de etymologie van de namen van deze meest noordwestelijke 
wegen in Overijssel. 

1.1.7. Primair en voortgezet onderwijs 

• Primair onderwijs (PO) 
In samenwerking met de werkgroep West-Overijssel en de 
Streektaalwerkgroep Twents wordt gewerkt aan lesbrieven streektaal 
voor het PO. In 2017 is een aansprekend format voor deze lesbrieven 
ontworpen en zijn de eerste twee lesbrieven, met als thema's 
'streektalen in Nederland', over het Nedersaksisch, het Limburgs en 
het Fries, en 'Op hoes opan veur Kesmis' ontwikkeld. 
Voor 2018 zitten reeds enkele vertalingen van streektalige verhalen uit 
de Drentse Wiesneus, (een blad voor basisschoolleerlingen in de 
streektaal) in de pijplijn, om te verspreiden in maart dialectmaand 
2018. 
Ook is er samen met het Erfgoedcentrum Achterhoeks en Liemers en 
het Drentse Huus van de Toal werk gemaakt van een gezamenlijk 
tijdpad om in maart 2019 met een gezamenlijke uitgave van dit blad de 
Wiesneus voor al deze Nedersaksische regio's te komen. De overige 
Nedersaksische regio's (Groningen, Stellingwerven) worden 
uitgenodigd hierbij aan te sluiten . 
Het streven is lesmateriaal zo vorm te geven dat het aansluit bij de 
bestaande kerndoelen PO. Een artikel over best practice op dit gebied 

! Lesbrief streektaal l IJuel1c.adC!mle 

~::ü;:=:m::a:::O:::::o=ho:'.:'.e:'.:s o:::::o=•"= v:::::eu=r=Ke::sm= i:'.:s :'..J __ miïJ 
ik ben 

[Kësmis] 

Overiessel 
(inzet van het Nedersaksisch om leerlingen in groep 4 het onderscheid tussen de grafemen ei en ij te leren) is in 
het juni-nummer van Levende Talen Magazine gepubliceerd, in samenwerking met Huub Punte, die dit gegeven 
in heeft gezet in het spellingonderwijs aan groep 4 van de Sint Jan basisschool te Enschede. 

Binnen het streven streektaallesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de bestaande kerndoelen voor het 
basisonderwijs, is samen met de Prinseschool Enschede een pilotproject gedraaid waarin alle groepen 
gedurende anderhalve maand de projecturen gebruikt hebben voor een project waarin de Twentse taal en 
cultuur centraal staat. De mooiste eindproducten van de verschillende groepen zijn in december 
tentoongesteld in Concordia, om zo aan te sluiten bij de streektaalkersthappening 'Woar geet opan met 

Kesmis' in Enschede. 

• Voorgezet onderwijs (VO) 
Samen met docent Nederlands Marieke van den Brink-Dannenberg wordt gewerkt aan lesmateriaal streektaal 
voor de bovenbouw havo (leerdoel: durven spreken van de streektaal) en de bovenbouw vwo (leerdoel: 

taaleigen kenmerken van de streektaal kunnen onderzoeken) . 
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Eind 2017 draait de eerste pilot met dit materiaal in havo-4 van het Noordik Lyceum in Almelo. Interviews door 

journalisten van het Reformatorisch Dagblad en het Almeloos weekblad hebben geleid tot positieve media
aandacht voor dit project. 

Inmiddels heeft een docent havo onderbouw van het Assink Lyceum in Haaksbergen aangegeven graag te 
willen werken aan dit project. 

• Educatie.mijnstadmijndorp.nl 
Eind 2017 is het platform educatie.mijnstadmijndorp.nl 
gelanceerd, waarop bovengenoemd educatief materiaal op 
het gebied van streektaal online toegankelijk wordt . In de 
toekomst is dit eventueel aan te vullen met educatief 
materiaal vanuit streekcultuur en streekgeschiedenis. Ook 
oproepjes voor meedenken, meewerken of deelnemen aan 
een werkgroep en voor toekomstige nascholingen kunnen 
via dit platform aangekondigd worden. Dit in plaats van de 
eerder in het meerjarenplan geopperde portal van 
Roombeek Cultuurpark Educatie 
www.roombeekcultuurpark .nl. omdat een educatieve 
omgeving met provinciale dekking de voorkeur heeft. Het 
eerste contact om in de toekomst ook provincie
overstijgend aan te haken bij het Nedersaksische 

educatieve platform wiesneus.nl is gelegd. 

Educat>cY11nStadM1JnD01r, n,eu,..-st.tnl'.!I oecemDer 2017 

Voorleesverhalen in dialect I aanvragen: Wiesneus 2019 1 
nascholingen streektaalonderwijs I taalbeschouwing 

1.1.8. Aandacht voor Nedersaksisch in het kader van meertaligheid op pabo's 
In samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is er een keuzemodule 'Streektaal in de klas' ontwikkeld . 

In deze module werken tweedejaars studenten in drie bijeenkomsten toe naar het ontwikkelen van eigen 
streektaallesmateriaal voor hun stageklassen. Dit materiaal wordt gepresenteerd op een afsluitende 
bijeenkomst. Deze module met een waarde van twee studiepunten (ECTS) maakt onderdeel uit van het 
keuzeprogramma en is in 2017-2018 en 2018-2019 als zodanig in het lesaanbod opgenomen . 

Andere kanalen 
Naast het verzorgen van onderwijs op de pabo's is ook via andere kanalen de meerwaarde va n streektaal in het 
taalonderwijs bij docenten van zowel PO als VO onder de aandacht gebracht. Workshops hierover zijn verzorgd 
bij de volgende bijeenkomsten : 

Congres Het Schoolvak Nederlands, Windesheim Zwolle 
Anèla toegepaste taalkunde studiedag, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
Levende Talen Studiedag, Beatrixtheater Utrecht 

Daarnaast is als deelnemer het Friese congres WoW Meertalig bijgewoond, dat mooie voorbeelden van goed 
lesmateriaal en waardevolle contacten heeft opgeleverd, onder andere met docenten van de Sten den pabo te 
Leeuwarden . 

1.1.9. Streektaal in de zorg 

Jaarverslag IJsselacademie 2017 

Door de streektaalconsulent van de IJsselacademie zijn ook dit jaar op 
het Deltion College met succes workshops gegeven over het belang om in 
de zorg als zorgverlener de streektaal te gebruiken ofte kunnen verstaan 
en op z'n minst respect te hebben voor de diverse streektalen die in onze 

provincie gesproken worden door zorgvragers. 
Er is een vrijwilliger, Cintha Hofman, aangetrokken die deze workshop 
ook op zorgopleidingen in het oosten van Overijssel aan kan bieden. Zij 
heeft de gastlessen op Deltion college bijgewoond en samen met haar en 
Adele Spikker, contactpersoon van het Deltion College, is een flyer over 
deze workshop ontwikkeld. 
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Samen met Jolien Makkinga, promovenda over streektaal in de ouderenzorg bij het Meertens Instituut, is een 
workshop verzorgd bij het Streektaalcongres 'Spreek maar!' in Deventer. 
Het in Overijssel ontwikkelde materiaal is daarnaast verspreid onder geïnteresseerde docenten van mbo
zorgopleidingen in andere provincies: het Alfa College in Drenthe en het Graafschapcollege in de Achterhoek. 

1.1.10. Cursussen en lezingen/workshops voor volwassenen 
Op 11 januari (Bathmen), 20 maart (Hasselt) en 16 mei (Emmeloord) zijn lezingen over de streektaal van 
Overijssel gegeven. 

STREEKCULTUUR 

1.1.11. Regionaal historisch netwerk 
De beste resultaten worden geboekt door samenwerking. Via ambitieuze samenwerkingsprojecten als de 
Canon van Overijssel, Levend erfgoed en Boeren in Overijssel is de IJsselacademie de afgelopen jaren tot in de 
haarvaten van cultuurhistorisch Overijssel doorgedrongen. Het HCO heeft via MijnStadMijnDorp een duurzaam 
platform gerealiseerd voor het erfgoedveld in de provincie, met name voor historische verenigingen. Zo is er 
door structurele en incidentele contacten een uitgebreid netwerk in de provincie opgebouwd. De uitdaging 
voor de komende jaren is om dit netwerk uit te bouwen en te verduurzamen. 

Doelstelling: Opzetten van historische netwerken voor de regio's Noordwest-Overijssel, Salland en 
Twente ter bevordering van onderzoek en samenwerking. Per regio zal een 
streekhistoricus het voortouw nemen. Specialisten vanuit HCO ondersteunen de 
regioconsulenten. 

Doelgroepen: Individuele onderzoekers en afgestudeerde historici 
2017-2020 Tijdpad : 

Beoogde partners: Oudheidkamer Twente voor regio Twente, historische verenigingen, overige 
erfgoed organisaties 

Producten : Twee publieksactiviteiten per netwerk, bijvoorbeeld cultuurhistorische promotie van 
de regio, een gezamenlijk programma Open Monumentendag of thematische 
fototentoonstelling op het regionaal festival; input voor MSMD magazine en 
projecten als patriotten en democratie, ara/ history Overijssel, toerisme en recreatie. 

De medewerkers van geschiedenis denken samen met Robert Kemper Alferink na over het opzetten van een 
Overijssels netwerk van historici. Er is een Linkedln-groep 'Historisch Netwerk Overijssel' begonnen om 
daarmee een netwerk op te bouwen. Het regionaal historisch netwerk is tot nu toe gebruikt voor 
beantwoording van vragen en gesprekken over opstart van projecten. 

De regioconsulenten streekgeschiedenis geven op aanvraag advies aan overheden, cultuurhistorische 
organisaties en particulieren. Ook verzorgen zij lezingen en presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Er 
bestaan plannen om samen met de Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis een 
historisch netwerk voor (amateur}historici op te zetten . 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn: 

Beantwoording van vragen en advisering 
Bijwonen symposia, presentaties e.d. voor het onderhouden van het netwerk (o.a. het symposium 
stadskroniek Kampen, Stadsarchief Kampen op 20 januari, het symposium streektaal IJA/HCO op 7 
maart, de opening van de tentoonstelling houtzagerij Loos, Gildenhuys Blokzijl op 10 oktober, de 
presentatie inventaris archief vm. Theologische Universiteit Kampen, het Stadsarchief Kampen op 10 
november). 
Zitting Raad van Toezicht Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove 
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Deelname aan de redactie van Overijsselse Historische Bijdragen (OHB) . Vergaderingen hebben 
plaatsgevonden op 27 januari, 24 februari, 21 april, 9 j uni en 3 november, incl. overleg met het 
bestuur van de VORG op 20 oktober. 

1.1.12. De Hanze 
Er zijn weinig historische fenomenen die vandaag de dag zo 
tot de verbeelding spreken en waar met zoveel gretigheid op 
wordt ingehaakt als het middeleeuwse handelsverbond van 
de Hanze. Vaak gebeurt dat met een referentie aan gedurfde 
ondernemingslust (denk aan het Deventer initiatief 'De 
Nieuwe Hanze' van Harry Webers), met een notie van de 
Hanze als voorafspiegeling van de Europese Unie of als vijver 
om ideeën voor toerisme uit op te duiken. Tegelijkertijd 
bestaat er veel onbegrip en misverstand over de rol die de 
Overijsse lse steden speelden in de historische Hanze. 
Van 15 tot en met 18 juni 2017 zijn in Kampen de 
Internationale Hanzedagen gehouden. Momenteel zijn bij dit hedendaagse stedenverbond 173 steden uit 15 
Europese landen aangesloten . 

Doel stelling: Vastleggen en duiden betrokkenheid van Overijssel(se steden) bij de historische en 
moderne Hanze 

Doelgroepen : Zo breed mogelijk publiek 

(2016)-2017 Tijdpad : 
Beoogde partners: Vereeniging tot beoefening van Overij sselsch Regt en Geschiedenis (VORG) 

Inhoudelijke ondersteuning van activiteiten rondom internationale Hanzedagen te 
Kam pen; redactionele inzet themabundel Overijsselse Historische Bijdragen; 
medewerking organisatie minisymposium; inrichten themapagina Hanze op MSMD 

Producten : 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn: 

Deelname cursus Twenthe [sic] en de Duitse Hanze op 28 maart en 4 april te Hengelo door G. Seyger 
VORG (Pietrik Scheffer) geassisteerd bij de organisatie van het mini-symposi um over de Hanze in 
Ka mpen op 19 mei 
(mede-)redactie gevoerd voor themabundel Overijsse lse historische bijdragen (OHB) over de Hanze 
Lezing bijgewoond over de Hanze door Frank Enklaar, georganiseerd in de Broerenkerk door het 
erfgoedplatform Zwolle op 9 juni 
Onderzoek en medesamenstelling tentoonste lling over de Moderne Hanze in Kampen 
Middeleeuwensymposium bijgewoond met thema Hanze te Zutphen op 23 juni 
Artikel geschreven in MijnStadMijnDorp magazine 

1.1.13. Moderne Devotie 
De Moderne Devotie, die in de IJsselstreek zijn bakermat had en internationale uitstraling 
kreeg, is niet opgenomen in de nationale cultuurhistori sche canon. Misschien houdt deze 
omissie verband met het matige imago waarmee deze laatmiddeleeuwse 
hervormingsbeweging binnen het rooms-katholieke geloof nog altijd kampt? Door historici als 
Johan Huizinga zijn Geert Groote en navolgers weggezet als betweters en zuurpruimen die met 
een boekje in een hoekje wegdoken. Door nieuw onderzoek is de afgelopen decennia duidelijk 
geworden dat de moderne devoten veel revolutionairder waren dan lange tijd was 
aangenomen. Aspecten als onderwijs, sociale bewogenheid, muziekcultuur en relatief gunstige 
positie van de vrouw zijn lange tijd onderbelicht gebleven. Er is tamelijk veel baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek verricht dat de weg naar het brede publiek in Overijssel en daarbuiten nog niet heeft bereikt . 

Jaarverslag IJsselacademie 2017 10 



ijsselacademie 

Doelstelling: 
Doelgroepen: 
Tijdpad : 
Beoogde partners: 

Producten: 

Inhoudelij ke ondersteuning van activiteiten rondom Moderne Devotie 
Spiritueel en religieus geïnteresseerden in en buiten de regio 
2017-2018 

Geert Groote Alliantie, Stichting Thomas a Kempis, Athenaeumbibliotheek Deventer, 
Stichting Actuele Moderne Devotie, Stichting Klooster Sibculo, Titus Brandsma 
Instituut, TU Kampen, Marketing Oost e.a. 

Themagroep MSMD; publieksboek; verlenen van ondersteuning bij de opzet van 
bijvoorbeeld een pelgrimsroute of een devotenfestival 

De IJsselacademie heeft een verkenning verricht naar de mogelijkheid om de Moderne Devotie op de nationale 
inventaris voor immaterieel erfgoed te krijgen. Hiervoor zijn gesprekken en bijeenkomsten belegd met 
organisaties die op dit terrein actief zijn. Helaas is de aanvraag op niets uitgelopen. De toetsingscommissie 
vond het thema toch te religieus van aard en te weinig gericht op de instandhouding van specifieke tradities. 
Als gevolg van de besprekingen wordt er wel gewerkt aan een nieuw overzichtswerk over de Moderne Devotie, 
met digitale pendant. Ook zijn er plannen om deze middeleeuwse beweging beter voor het toerisme te 
ontsluiten . 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn : 

Op afroep assistentie voor onderzoek. Verzoek gekregen overzicht te leveren van gedrukt 
bronnenmateriaal in de collecties van het HCO. Gestuit op beperkte zoekmogelijkheden c.q. 
sorteermogelijkheden op datum en locatie. Aan de oplossing van het probleem wordt gewerkt. 
Gedeputeerde Van Heijum welkom geheten als inleider van de lezing van Clemens Hogenstijn over 
Moderne Devotie (en de Hanze) tijdens Internationale Hanzedagen in de lutherse kerk te Kampen op 
17 juni 
Medewerking aan publicatie Moderne Devotie, door het schrijven van een artikel over de sociale 
tegenstand en financiële bezwaren tegen deze beweging 

1.1.14. Patriotten en democratie 
De patriotten hadden duidelijke ideeën over de rechten en plichten van burgers en welke invloed de burgerij 
zou moeten hebben. Eind achttiende eeuw was het politieke bestel van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden volledig vastgelopen. De patriotten verzetten zich tegen het gezag van de prinsen van Oranje en 
eisten meer zeggenschap voor de burgerij in het landelijk, provinciaal en lokaal bestuur. De vrijheid van de 
burgerij kwam volgens de patriotten voornamelijk tot haar recht door deelname aan het openbaar bestuur. 

Doelstelling: 

Doelgroepen : 
Tijdpad : 
Beoogde partners: 

Producten: 

Kennis over de Overijsselse patriotten samenbrengen in één digitale omgeving en 
met publieksactiviteiten het democratisch bewustzijn van de Overijsselse burgers en 
jongeren vergroten 
Middelbare scholieren en historisch geïnteresseerden 
2018-2020 

Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) / stichting Allemaal Zwolle, Oudheidkamer Twente, 
historische verenigingen, regionaal historisch netwerk IJsselacademie, Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag, onderwijsinstellingen, landgoedeigenaren, gemeenten 
Patriottenportaal op MijnStadMijnDorp; symposium over democratische erfenis van 
de patriotten; publieksactiviteiten gericht op burgers en jongeren, bijvoorbeeld een 
prijsvraag voor het beste idee voor democratische vernieuwing of burgerparticipatie 
of bijvoorbeeld een gezamenlijke dans met jongeren rondom vrijheidsboom 

Het project start vanaf 2018. In 2017 is alvast verkennend bronnen- en literatuuronderzoek verricht. Bij het 
HCO is daarbij mooi bronmateriaal gevonden over Overijsselse vrijkorpsen. 
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1.1.15. Oral history in Overijssel 
Het optekenen van levensverhalen staat sterk in de belangstelling. De biografische insteek slu it aan bij de 
behoefte aan verpersoonlijking van het verleden. Bij levende personen is een interview één van de meest 
aangewezen vormen. De IJsselacademie heeft jarenlange ervaring met het afnemen van historische interviews 
en het interpreteren en publiceren van de resultaten . Ook bij historische verenigingen en musea groeit de 
belangstelling voor ara! histary. Tegelij kertijd is er veel onwennigheid en onkunde over de manier waarop dit 
zou moeten gebeuren. Vaak gaan vrijwilligers al te vrijblijvend het gesprek aan met veelal oudere mensen over 
een zeker onderwerp. Door de bewerkelijkheid en onervarenheid van betrokkenen vinden de resultaten van 
deze gesprekken in zeer beperkte mate hun weg naar het publieke domein. Aan de hand van de thema's uit de 
cultuurnota, religieus erfgoed, boerenleven, textielindustrie, toerisme en landgoederen, wil de IJsse lacademie 
de vaardigheid van het toepassen van ara! histary overbrengen en bevorderen aan erfgoed partners. 
Het project over hooibouw in de IJsse l delta valt ook deels onder ara! histary. 

Doelstelling: 

Doelgroepen: 

Opzetten van interviewwerkgroepen als onderdeel van regionaal historische 
netwerken om de persoonlijke verhalen van Overijssel beter te kunnen vastleggen 
Historische verenigingen en overige historisch geïnteresseerden 

Tijdpad: 2017-2020 
Beoogde partners: 
Producten : 

Hooi museum Hasse lt, OKT, Marketing oost, Overijssels Particulier Grondbezit 
Verhalenmanifestatie in kerken, resp . input museum (2x), promotieproducten 
vrijetijdseconomie, publicatie met verhalen landgoedbewoners 

Met Landschap Overijssel werkt de IJsselacademie aan het oprichten van werkgroepen mondelinge 

geschiedenis voor Twente en West-Overijssel. Vrijwilligers krijgen een cursus interviewtechnieken aangeboden. 
De bedoeling is dat de werkgroep steeds een ander thema bij de kop neemt. Voor 2018 staan de thema 's kerk, 
landgoederen en landschapsbiografieën op de agenda . 
Ook verleent de academie medewerking aan het landelij ke project Ooggetuigen en Tijdgenoten, dat bedoeld is 
om de verhalen van lndiëgangers op te tekenen . Dit project vindt plaats in het kader van een 
onderzoeksprogramma over de dekolonisatie van Indonesië. Belangstellenden uit Overijssel kunnen zich bij de 
IJsselacademie melden. 

1.1.16. High Tech Twente/ 150 jaar Stork 
In 2018 wordt het 150-jarig bestaan van Hengelose 
Koninklijke Machinefabriek Stork (KMS) N.V. gevierd met 
een groot programma onder de naam High Tech Twente. 
Het historische jubileum van Stork vormt de aanleiding 
voor het evenement, maar het is de bedoeling om met 
diverse publieksactiviteiten en -projecten de high tech 
economie van Twente op de kaart te zetten. De lijnen van 
de programmering zijn getrokken. Waar deze 
manifestaties een raakvlak hebben met de historisch e 
wortels ligt er een verzoek aan de IJsselacademie om 
hierbij een rol te spelen. Aan het HCO is intussen opdracht 
gegeven om het archief van de KMS te ontsluiten . 
Medewerking aan het jubileum biedt een goede gelegenheid om samen te werken met de cultuurhistorische 
instellingen in Twente. 150 jaar hightech is een prachtig voorbeeld van de manier waarop historie de basis kan 
zijn voor een hedendaags evenement met grote publicitaire waarde voor Twente en Overijssel. 

Doelstelling: 
Doelgroepen : 
Tijdpad: 
Beoogde partners: 
Producten : 

Verzorgen van historisch perspectief bij evenement High Tech Twente 
Bevolking Twente, bedrijfsleven 
2017-2018 
Gemeente Hengelo, Stichting '150 jaar HighTech in Twente' , Museum Hengelo 
Deelname werkgroep lezingen en educatie; inbreng historisch perspectief 
programmering bedrijfsleven en publieksevenementen; medewerking samenstelling 
inventaris, boek en documentaire 
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1.1.17. Tweede Wereldoorlog 
Bij het HCO berust de grote verzameling over de Tweede Wereldoorlog van de Stichting Collectie Zwolle 1940-
1945. De omvangrijke en gevarieerde collectie is indertijd door Paul Harmens {HCO) door schenkingen en 
aankopen bijeengebracht. Geografisch ligt het zwaartepunt van de collectie in de regio West-Overijssel. De 
collectie is van grote betekenis om de generaties van nu te laten zien hoe de Tweede Wereldoorlog op het 
leven van de Overijsselaar heeft ingegrepen. Stukken uit de collectie worden onder meer gebruikt voor 
tentoonstellingen, educatie, onderzoek van persoonlijke geschiedenissen, schrijven van werkstukken, 
wetenschappelijke studies, het plaatsen van gedenktekens, de verlening van Yad Vashem onderscheidingen, 
enzovoorts. 

Doelstelling: Bevorderen van kennis en op- en verdere uitbouw van een netwerk omtrent de 
Tweede Wereldoorlog in Overijssel 

Doelgroepen : 
Tijdpad: 

Leerlingen, studenten, leraren en docenten, algemeen publiek 
2017-2020 

Beoogde partners : 

Producten : 

Themapark Memory International War Museum te Nijverdal, Informatiecentrum 
Canadese begraafplaats te Holten, Bevrijdingsfestival te Zwolle, scholen 
Inhoudelijke ondersteuning publicitaire en educatieve activiteiten rondom de 
oorlogscollectie. 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn: 

Op 5 april is er een dag georganiseerd "Ambassadeur van de Vrijheid" in het Memorymuseum in Nijverdal. Op 
deze dag waren er verschillende sprekers die aan leerlingen van diverse scholen vertelden over de Tweede 
Wereldoorlog. Het verhaal op die plek was een bijzondere beleving volgens de leerlingen. 
Vanuit het HCO was Paul Harmens aanwezig. Hij liet filmbeelden 
uit de periode 1940-1945 zien en ging met de leerlingen in 
gesprek. Bijzondere reacties kwamen er los bij de leerlingen. 
In de aprilmaand zijn er in Zwolle in navolging van eerdere jaren 

weer twee lezingen gegeven door Paul Harmens. Elk jaar laat hij 
de nieuw verworven aanwinsten zien, en vertelt het verhaal 
achter de aanwinst. Beide keren was de zaal tot de laatste stoel 
bezet. 
Dit jaar zijn er contacten gelegd met verschillende historische 
verenigingen gelegd om te kijken wat we samen kunnen 
organiseren richting 2020, wanneer ons land 75 jaar is bevrijd. 

1.1.18. Recreatie en toerisme 
Bij de promotie van Overijssel als aantrekkelijke verblijfsregio speelt cultuurhistorie een voorname rol : van de 
Hanzesteden en de groene landgoederenzones tot en met monumentale plaatsen als Blokzijl, Staphorst of 
Ootmarsum. Recreanten weten de verhalen over de eigenheid van het landschap en historische relicten te 

waarderen. Cultuurtoerisme wint aan populariteit en het erfgoed neemt daarbij een belangrijke plaats in. 
Inmiddels kent de vrijetijdssector in Overijssel zelf ook een rijke en aantrekkelijke geschiedenis, die slechts in 
zeer beperkte mate uitgedragen wordt. Na een lange aanloopfase in de eerste helft van de vorige eeuw, kwam 
vanaf de jaren vijftig het toerisme in een stoomversnelling. Een groeiend aantal mensen vond emplooi in een 
gevarieerd aanbod van ontspanning en vermaak voor de eigen bevolking en mensen van buiten. De kleurrijke 
verhalen van de recreatieve pioniers staan centraal in dit project. Waar mogelijk worden deze verhalen ingezet 
voor versterking van de belevingswaarde van de betreffende locaties. 

Doelstelling: 

Doelgroepen : 
Tijdpad : 

Versterking vrijetijdseconomie Overijssel door de geschiedenis van recreatie en 
toerisme aan te reiken als promotiemiddel 
recreanten en toeristen 
2019-2020 
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Beoogde partners : 
Producten : 

Recreatieondernemers, gemeenten, Marketing Oost 
Vijftien producten ter promotie van specifieke locatie en overkoepelende 
marketingcampagne over Overijssel als toeristisch pioniersgebied 

1.1.19. Verhalend landschap 
Meer dan ooit is het besef doorgedrongen dat een sterke identiteit welbevinden oplevert voor bewoners, 
positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat (mensen en bedrijven) én kansen biedt voor de vrijetijdseconom ie. 
Namen en verhalen, gekoppeld aan het landschap, maken wezenlijk deel uit van de eigenheid van een plaats of 
streek, ook al doordat deze namen vaak in streektaal worden uitgedrukt . De IJ sselacademie heeft de stand van 
het veldnamenonderzoek in Overijssel geïnventariseerd en vastgesteld dat het wenselijk en haalbaar is om alles 
bij elkaar te brengen in één digitale gegevensbank, verbonden met één provinciale kaart. Op die manier komen 
de veldnamen eindelijk breed toegankelijk beschikbaar en wordt belanghebbenden unieke, nuttige en 
waardevolle informatie aangereikt. In de toekomst kan op deze kaart worden voortgebouwd, onder andere 
door het vastleggen van locatieverhalen, verhalen exclusief verbonden met een element in het landschap. De 
behoefte daaraan blijkt al overduidelijk uit de informatiefolders, boekjes en kaarten die voor bezoek aan 
natuurgebieden en cultuurregio's worden gemaakt. Op termijn zou ook het boerderij- of ervenonderzoek 
kunnen aanhaken . 

Doelstelling: 
Doelgroepen : 

Tijdpad : 
Beoogde partners : 
Producten : 

Bewustwording van de relatie landschap-geschiedenis en behoud van veldnamen 
Plaatselijke bewoners, taalkundigen, toerisme en recreatie, natuur- en 
landschapsorganisaties, beleidsmakers Ruimtelijke Ordening 
2017-2020 
Fryske Akademy, Rijksuniversiteit Groningen, historische verenigingen 
Proefinvoer; organisatie veldnamen bijeenkomst voor historische verenigingen; 
digitale veldnamen kaart en -bank 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn: 

Overleg met en presentatie van Deventit bijgewoond over de ontwikkeling en/of inpassing van een geo
component in MSMD {19 en 28 augustus, 23 oktober, 30 november) . Het streven is dat in 2018 wordt gestart 
met de invoer van data door vrijwilligers. 

1.1.20. Overijsselse Koloniën van Weldadigheid 
De 'Koloniën van Weldadigheid' zijn in het najaar van 2016 
door de Nederlandse ministerraad, mede namens België, 
voorgedragen bij het UNESCO werelderfgoed comité in 
Parijs voor opname op de werelderfgoedlijst. Hoewel het 
overgrote deel van de kolon iën was gelegen in de provincie 
Drenthe, waren er in Overijssel ook twee : de Ommerschans 
(gemeenten Ommen en Hardenberg) en de kolonie 
Willemsoord (gemeente Steenwijkerland) . De provincie 
Overijssel geeft in haar uitvoeringsprogramma bij de 
Cultuurnota 2017-2020 aan deze voordracht te steunen . De 

werelderfgoed-status biedt een unieke kans voor de gebieden rond de voormalige koloniën. Het levert een 
enorme uitstraling op en geeft allerlei mogelijkheden voor ontwikkeling van bedrijvigheid en toerisme. In 
Ommen bestaan concrete plannen om een speciaal bezoekerscentrum in te richten. De vereniging De 
Ommerschans heeft aangegeven behoefte te hebben aan extra publieke aandacht voor het verleden van de 
schans. De voormalige kolonie in Willemsoord opereert vooral onder de vlag van Museum de Koloniehof in 
Frederiksoord, maar heeft een groeiende behoefte om het eigen karakter van deze kolonie t e benadrukken . 
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Doelstelling: 

Doelgroepen: 
Tijdpad : 
Beoogde partners: 

Producten : 

Stimuleren van de bekendheid van de in Overijssel gelegen voormalige Koloniën van 
Weldadigheid, in aansluiting bij de aanvraag en eventuele toekenning van de 
UNESCO Werelderfgoed-status voor de Koloniën 
Historisch geïnteresseerden, toeristen 
2017-2018 

Maatschappij van Weldadigheid, provincie Drenthe, Koloniecentrum Frederiksoord, 
Vereniging de Ommerschans, Dorpsbelang Willemsoord, Vereniging Het Heideveld in 
Steenwijkerwold (ontstaan als reactie op komst Kolonie Willemsoord), gemeenten 
Steenwijkerland, Ommen en Hardenberg 
Speciale pagina op MijnStadMijnDorp met informatie over de Overijsselse Koloniën 
van Weldadigheid en het netwerk daarvan in Overijssel; inventarisatie en ontsluiting 
archief Het Heideveld met een bijbehorend artikel ; activiteiten om kennis en 
publieksbereik over koloniën Willemsoord en Ommerschans te stimuleren 
(bijvoorbeeld huidige herkenbaarheid van eigen koloniale gebruiken en taal die 
afweek van het gangbare dialect in de omgeving, het 'kolonisch' in Willemsoord en 
Ommen) 

Het project is verdeeld tussen de verschillende uitvoerders. Er zijn verschillende verkennende gesprekken 
gevoerd met partijen in Willemsoord: gemeente Steenwijkerland, ondernemer Willemsoord en koloniecentrum 
Frederiksoord. De belangrijkste uitingsvorm is een bijlage/artikelenreeks in De Stentor in de periode april 2018 
(de maand van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid) tot juni 2018 (bekendmaking UNESCO 
Werelderfgoedstatus) . Daarvoor moeten onderwerpen verzameld worden en onderzoek worden gedaan. 

Medio november is er een gesprek geweest met Kameroperahuis in Zwolle dat in september 2018 het 
locatietheater 'Welstaat' gaat opvoeren in Frederiksoord 
(https://kameroperahuis.nl/pijlers/ct/verbindt/welstaat). In de dagen rondom de voorstellingen is er een 
aanvullend programma waarin de IJsselacademie een rol kan vervullen met lezingen over Willemsoord en 
Ommerschans, zo mogelijk in combinatie met de Stentor. Theatermakers kunnen ook in contact gebracht 
worden met lokale partijen in Willemsoord. 
Samen met een ondernemer in Willemsoord wordt een audiotour opgezet die het kolonieverleden van het 
dorp toegankelijk en beleefbaar maakt. Daarvoor is een projectplan gemaakt en zijn subsidieaanvragen 
verstuurd. 

In de Ommerschans adviseert de consulent betrokken partijen om dit erfgoed beter te ontsluiten en op de 
kaart te zetten. Bijzonder aan de Ommerschans is dat het naast cultuurhistorische waarden ook een 
natuurterrein is in handen van Staatsbosbeheer. De geschiedenis valt hier aan het landschap af te lezen. 

Voor dit deelproject heeft het HCO archiefonderzoek gedaan voor het te schrijven artikel over de verspreiding, 
organisatie en werkwijze van de diverse subcommissies van de Maatschappij van Weldadigheid in de provincie. 

1.1.21. MijnStadMijnDorp 
In Overijssel zijn honderden cultuurhistorische organisaties actief die werkzaam zijn op het gebied van 
streekcultuur en streektaal. Het HCO heeft een gemeenschappelijke infrastructuur gevormd waarin de kennis 
en competenties van deze organisaties samenkomen, het digitale platform MijnStadMijnDorp. Het platform 
verbindt organisaties, ontsluit en verrijkt kennis en collecties. Mensen in Overijssel worden zo in staat gesteld 
om actief te participeren in hun eigen geschiedenis en streekcultuur. 

De digitale informatievoorziening MSMD van het HCO heeft twee onderdelen: een online magazine en het 
platform. Het MSMD-team van het HCO is in de afgelopen programmaperiode versterkt door de inzet en 
benutting van expertise van de IJsselacademie voor wat betreft redactionele ervaring en contacten met het 
erfgoedveld door: 

1. Deelname aan de redactie van het online magazine MSMD: vier nummers zijn dit jaar verschenen. 
2. Contentbeheer: maandelijkse thema's, nieuwsbrief, social media, opschonen content MSMD. 
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3. Stimulering van deelname aan het digitaal historisch platform MSMD. 

Alle wensen van alle projecten zijn verzameld en daar is een globale planning aan gegeven. 
Voor januari 2018 staan de eerste wijzigingen bij de bouwers ingepland. 

Activiteiten in het provinciaal actieplan die niet gerealiseerd worden door de IJsselacademie, maar door 
medewerkers van HCO, zijn: 

Resultaat onderzoek naar tradities in Drents-Overijssels weekblad Ons Eigen Erf toegevoegd aan 
groep tradities in Overijssel. Onderzoek is uitgevoerd door Jos Mooijweer, de verwerking van de 
uitkomsten door vrijwilliger Miralda de Putter. Door onverwachte vertrek van Mi ra Ida kon het project 
net niet worden afgerond. Overleg over de afronding is gaande. 
De transcriptie (nadere toegang) voor zoutgeldkohieren is toegevoegd aan MSMD, workshop hierover 
gegeven op netwerkdag in Nijverdal op 16 juni en een lezing voor Historische Vereniging Zwartsluis op 
18 januari. De transcriptie is gemaakt door Frouwien Rose (vrijwilliger) en de controle is uitgevoerd 
door Michiel van Wijngaarden (vrijwilliger) en Jos Mooijweer. 
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1.2 Overige projecten IJsselacademie 

1.2.1. 100 jaar VNG 
Op 17 april 1917 riepen de burgemeesters Van Roijen van Zwolle, Van Limburg Stirum van Hellendoorn, Stroink 
van Steenwijkerwold en Kerssemakers van Raalte hun collega-burgemeesters bijeen om te komen tot een 
Overijsselse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel was om de 'specifiek 
gewestelijke belangen van de aangesloten gemeenten nog meer naar voren te laten komen en die nog beter te 
behartigen.' De oprichtingsvergadering werd gehouden in de Buitensociëteit in Zwolle. 
Op vrijdag 7 april 2017 vierde de afdeling Overijssel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar 
honderdjarige jubileum. Bestuurders uit heel Overijssel kwamen bijeen in het IJsseldeltacenter op de 
Overijsselse Bestuurdersdag 2017. De IJsselacademie en het HCO hielden een presentatie over honderd jaar 
openbaar bestuur in Overijssel en maakten een speciale jubileumpagina over 100 jaar VNG Overijssel aan op 
MijnStadMijnDorp. 

1.2.2. Expositie Statenzaal 
In opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle organiseerde Travers een expositie in de 
Statenzaal in Zwolle over de ontwikkeling van de Overijsselse democratie. De titel was 'Democratie in alle 
Staten' . De IJsselacademie en het HCO schreven de teksten en leverden de beelden bij de expositie. De 
expositie werd op 20 januari 2017 geopend en liep door tot 23 maart 2017. In deze periode bezochten ruim 
5.500 mensen de expositie. 

1.2.3. Beleef het boerenerfgoed 
Als vervolg op het succesvolle project Vooruitboeren (het gelijknamige boek is bekroond tot Overijssel boek 
van het jaar 2016) hebben we dit jaar een multimediale erfgoedshow georganiseerd. Er zijn vier avonden in juni 
en drie avonden in september geweest. Vrijwel alle avonden waren goed bezocht. 
Daaraan gekoppeld is het restauratieprogramma Beleef het boerenerf(goed). Eigenaren van gerestaureerd 
agrarisch erfgoed stelden hun erf beschikbaar voor een avondvullend programma over de naoorlogse 
veranderingen op het platteland . Daarnaast is het programma op enkele festivals gedraaid. De band 
Muppetstuff verzorgde de muzikale ondersteuning met liedjes in de streektaal die op het onderzoek 
Vooruitboeren zijn gebaseerd. Samen met enkele lezingen zijn op deze manier 1.500 mensen bereikt, die 
doorgaans bijzonder enthousiast over het programma waren. 

1.2.4. Canon van Overijssel 
Dit betreft een project dat reeds enkele jaren is afgerond, maar waarvan het resterende budget gebruikt wordt 
voor het in stand houden van de website www.canonvanoverijssel.nl (www.entoen .nu). Dit betreft kosten 
voor de domeinnamen en enkele uren relatieonderhoud. 

1.2.4. Moderne Devotie 
(Inhoudelijke informatie over dit project is opgenomen in het Provinciaal Programma, Moderne Devotie, zie 
paragraaf 1.1.13} 

1.2.5. Hooibergen IJsseldelta 
In samenwerking met de Rij ksuniversiteit Groningen, het Nederlands Hooibergenmuseum en Coster Pers doen 
we onderzoek naar de hooibouw en hooicultuur in de IJsseldelta. De bijdrage van de IJsselacademie bestaat uit 
een vijftal interviews (ara! history) met betrokkenen uit de hooisector. Albert maakt foto's en films. 
Onderzoeksresultaten worden gebruikt voor (digitale) weergave in hooibergenmuseum. Het eerste interview is 
inmiddels afgenomen. Het project moet eind 2018 afgerond zijn . 
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1.2.6. DNA van Dalfsen 
In Dalfsen heeft de IJsselacademie als kartrekker gefungeerd van een ambitieus erfgoedprogramma onder de 
titel DNA van Dalfsen. Het doel van het project is om de cultuurhistorie van de gemeente Dalfsen te promoten . 
De historische verenigingen van Dalfsen en Nieuwleusen voeren het programma uit. Er is onder meer voorzien 
in een drietal tentoonstellingen, een verhalenwagen en creatieve verbeeldingen van de historie per kern . 

1.2.7. Meerjarenprogramma streekcultuur Raalte 
In Raalte loopt een bescheidener meerjarenprogramma streekcultuur, waarbij de IJsselacademie als 
initiatiefnemer en adviseur optreedt. Er wordt onder meer meegedacht over herinrichting van 
landbouwmuseum de Laarman in Luttenberg en Cultuurboerderij Struunk te Raalte. In nauwe samenwerking 
tussen erfgoedinstellingen in de gemeente, wordt een verhalenroute langs het Overijssels kanaal opgezet. 

1.2.8. Kinderen van kamp Conrad (Staphorst) 
Gemeente Staphorst doet op basis van prestatieafspraak beroep op ons voor extra redactionele slag voor het 
boek 'Kinderen van Kamp Con rad' dat door de Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966 wordt 
uitgegeven. Door deze inspanning kan bijdrage van gemeente Staphorst verdubbeld worden (vgl. gemaakte 
afspraken). Er is 4.750 euro voor ons beschikbaar. Er wordt pas actie ondernomen als de Stichting Kamp Con rad 
de subsidie voor het boek rond heeft. 
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2. Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2017 (na voorgestelde bestemming resultaat) 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

Vlottende activa 

Debiteuren 1.259 

Te vorderen omzetbelasting 1.285 810 

Vooruitbetaalde bedragen 844 

Nog te ontvangen bedragen 90.058 60 .243 

92.187 62.312 

Liquide middelen 

Rekening courant 9.606 14.209 

Spaarrekening 70 .033 20.000 

79.639 34.209 

171.826 96.521 
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PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

Eigen vermogen 

Sti chti ngs ka pita a 1 5 5 

Conti n uïtei ts reserve 43.633 14.046 

Donateurs voor het leven 1.407 1.407 

Bestemmi ngsfondsen 42.877 49 .689 

87.922 65.147 

Vlottende passiva 

Crediteuren 145 5 .363 

Af te dragen I oonheffi ng 7.517 13.958 

Reservering va ka nti egel d en va ka nti edagen 8.974 7.109 

Afdracht pensioen 802 

Vooruitontvangen bedragen 80 193 

Overige te betalen posten 66.386 4.752 

83.904 31.375 

171.826 96.521 
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2.2 Staat van baten en lasten 

Rekening Begroting Rekening 

2017 2017 2016 
BATEN 

Subsidie Provinciaal Programma 180.000 180.000 143.360 

Projectsubsidies overige projecten 132.663 75.000 51.000 

Subsidies gemeenten en provincies 53.747 75.000 71.477 

Proj ectbaten 11.899 7.891 

Donaties 7.053 7.000 6.213 

Resultaat uitgeverij (verkopen) n.v.t. n.v.t. 7.206 

Overige baten 767 19.237 

Totaal baten 386.129 337.000 306.384 

LASTEN 

Materiële projectkosten 129.590 96.700 38 .451 

Personeelskosten 169.895 219.900 250.388 

Organisatiekosten 11.695 16.500 9.912 

Totaal lasten 311.179 333 .100 298 .751 

Resultaat 74.950 3.900 7.633 

RESULTAATBESTEMMING 

Bestemmingsfonds Provinciaal Programma 2014-2016 -79.383 

Bestemmingsfonds Provinciaal Programma 2017-2020 14.575 

Bestemmingsfonds overige projecten -22 .307 30.650 

Bestemmi ngsfonds Syb ren van Tui nenfonds 919 1.700 1.553 

Continuïteitsreserve 81.763 2.200 54.813 ----------
74.950 3.900 7.633 
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2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemene toelichting grondslagen 

Stichting IJsselacademie is gevestigd te Kampen en als stichting ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 41022223. 
Stichting IJsselacademie is in het kader van de jaarverslaggeving te typeren als een kleine organisatie zonder 
winststreven (OZW). Bij de opstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 
kleine organisaties zonder winststreven toegepast . Het betreft dan richtlijn RJK Cl van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
De jaarrekening is opgesteld volgens de principes van het baten en lastenstelsel. De waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 
Informatie over het bestuur, de doelstellingen, plannen, activiteiten en (bijzondere) gebeurtenissen aangaande 
stichting IJsselacademie zijn opgenomen in het jaarverslag. 
De grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op het uitgangspunt van historische 
kostprijs. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Wijziging subsidieverantwoording 

In de jaarrekening 2017 zijn de subsidiebaten verantwoord volgens toekenning van de subsidieverleners met 
betrekking tot het boekjaar. In voorgaande jaren werd de subsidiebate verantwoord op basis van realisaties 
van uren en materiële kosten. De achtergrond van deze wijziging ligt in een betere aansluiting bij de gekozen 
regelgeving voor verslaggeving RJK Cl . De betreffende subsidies worden daarbij gezien als geoormerkte baten, 
waarbij een overschot ten opzichte van bestedingen in het bestemmingsfonds wordt geboekt. De vergelijkende 
cijfers van vorig boekjaar zijn eveneens hierop aangepast voor het behoud van inzicht. 

Correctie voorgaand boekjaar 

Op de beginbalans van 2017 is een correctie toegepast . Dit betreft de eindafrekening van het Provinciaal 
Programma 2014-2016 welke als vordering was opgenomen in de jaarrekening 2016. Door een gewijzigd 
besluit over de eindafrekening van dit programma door het HCO is dit te vorderen bedrag komen te vervallen . 
Zie ook de 'toelichting op de balans', onder 'kapitaal en reserves'. 

Grondslagen voor waardering 

Vlottende activa 

• Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van betalingskortingen, 
kredietbeperkingstoeslag en de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid . Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen . Vorderingen die zijn 
opgenomen onder de vlottende activa hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

• Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit de kas, banktegoeden en eventuele deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden . Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie. 
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Eigen vermogen 

• Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves betreffen het deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is afgezonderd omdat 
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou 
zijn toegestaan. Een bestemmingsreserve wordt gevormd ten laste van de continuïteitsreserve op grond van 
een bestuursbesluit daartoe. 

• Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen betreffen het deel van het eigen vermogen dat door derden is afgezonderd omdat 
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou 
zijn toegestaan. 

Subsidieverplichtingen 
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van een gift in het kader van het bereiken van de 
doelstellingen van onze organisatie worden op de balans als schuld en in de Staat van baten en lasten als last 
verantwoord, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar. 
Indien subsidieverplichtingen vervallen dan worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in de Staat van 
baten en lasten zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Subsidies 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de Staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin de 
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor 
de subsidie is ontvangen. 
Prestatiesubsidies voor projecten en programma's worden ten gunste van de Staat van baten en lasten van het 
jaar gebracht waarin de prestaties zijn gerealiseerd. 

Resultaatbestemming 
De resultaatbestemming betreft de toewijzing van het eindsaldo van de Staat van baten en lasten (het 
'Resultaat' ) aan het eigen vermogen . De toewijzing kan betrekking hebben op bijzondere, aangewezen 
bestemmingen binnen het eigen vermogen. Na toewijzing aan eventuele bijzondere bestemmingen in 
bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen volgt de toewijzing aan de continuïteitsreserve. De 

resultaatbestemming is gepresenteerd onder de Staat van baten en lasten. 
Baten met een bijzondere, aangewezen bestemming worden volledig verwerkt als baten in de Staat van baten 
en lasten. Aangewezen baten die in het verslagjaar nog niet volledig zijn besteed worden via de 
resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen, afhankelijk van 
de aard van de aangewezen baten. 
Kosten in verband met bijzondere, aangewezen bestemmingen worden volledig verwerkt als lasten in de Staat 
van baten en lasten. Aangewezen lasten worden via de resultaatbestemming onttrokken aan de 
bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen, afhankelijk van de aard van de aangewezen lasten. 
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2.4 Toelichting Balans 

ACTIVA 

Debiteuren 

Vooruit betaalde bedragen 

Verzekeringen 

Orga nis ati ekosten 

Nog te ontvangen bedragen 

Subsi die gemeente Zwol Ie 

Subsi die provincie Overij ssel proj eet Vooruitboeren 

Subsidie Moderne Devotie te ontvangen van HCO 

Overige subsidies 

Te ontvangen donaties 

Uitkering verzuimverzekering Mandaat 

Nog te ontv. eindafrekening Provi nci a a I Programma 

Overig 

Liquide middelen 

ING 

Rabobank rekening-courant 

Ra baba nk spaarrekening 

• Debiteuren 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 

455 

388 

844 

2.576 

55 .000 

24 .000 

6.750 

20 

1.678 

34 

90.058 

211 

9.395 

70.033 

79.639 

€ 

1.259 

4.312 

3.222 

500 

52.176 

33 

60.243 

88 

14.1 21 

20 .000 

34.209 

Door het stoppen met de verkoop van boeken zijn er geen vorderingen meer op boekhandels. Door alertheid 
en zo nodig tijdig rappelleren zijn er per 31 december 2017 geen openstaande debiteuren. 

• Nog te ontvangen bedragen 
Het saldo nog te ontvangen bedragen is fors hoger dan per 31 december 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat 
enkele projectsubsidies al wel zijn toegezegd, maar per balansdatum nog niet zijn ontvangen . 
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31-12-2017 31-12-2016 

PASSIVA € € 

Eigen vermogen 

Kapitaal en reserves 

Sti chti ngska pitaa 1 5 5 

Conti n uïtei ts reserve 43.633 14.046 

Donateurs voor het I even 1.407 1.407 

45.045 15.458 

Bestemmingsfondsen 

Onderhanden overige projecten 16.932 39.238 

Provinciaal Programma 2014-2016 

Provinciaal Programma 2017-2020 14.575 

Syb ren van Tuinen onderzoeksfonds 11.370 10.451 

42.877 49.689 

• Kapitaal en reserves 
Op de beginbalans van 2017 is een correctie toegepast. Dit betreft de eindafrekening van het Provinciaal 
Programma 2014-2016 welke als vordering was opgenomen in de jaarrekening 2016. Deze vordering is komen 
te vervallen, wat gevolgen heeft voor de continuïteitsreserve. 

2017 2016 

€ € 

Conti n uïteits reserve 

Saldo primo boekjaar 14.046 -40 .767 

Correctie beginvermogen -52 .176 

Saldo primo boekjaar na correctie -38.130 -40.767 

Res ulta atbestemmi ng 81.763 54.813 

Saldo ultimo boekjaar 43.633 14.046 

• Bestemmingsfondsen 
Zowel voor het Provinciaal Programma 2017-2020 als voor de overige projecten zijn geoormerkte subsidies 
ontvangen. De niet bestede gelden worden toegevoegd aan de desbetreffende bestemmingsfondsen. 
Hierna volgt een specificatie van de saldi van de genoemde fondsen. 

Onderhanden Provinciaal Sybren van 
overige Programma Tuinen 

Bestemmingsfondsen projecten 2017-2020 onderzoeksfonds 

Saldo primo boekjaar 39.238 10.451 

Resultaatbestemming -22.307 14.575 919 

Saldo ultimo boekjaar 16.932 14.575 11.370 

Voor een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten van de projecten wordt verwezen naar de 
projectspecificaties in de bijlagen . 
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• Sybren van Tuinen Onderzoekfonds 
In 1998 heeft het bestuur van de Stichting besloten het IJsselacademie Onderzoekfonds en het Sybren van 
Tuinenfonds samen te voegen tot het Sybren van Tuinen Onderzoekfonds. 
Het Sybren van Tuinen Onderzoekfonds heeft als doel het stimuleren van onderzoek naar het streekeigene van 
het werkgebied van de IJsselacademie en de relatie tussen het regionaal bepaald/gemotiveerd 
(wetenschappelijk) onderzoek en het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit te versterken . Het fonds 
wordt in stand gehouden door een jaarlijkse toevoeging van 25% uit de ontvangen donaties in dat jaar. In het 
jaar 2017 is een bedrag van€ 845 uit het fonds bestemd voor de donateursavond. 

• Vakantiegeld en vakantiedagen 
Voor de vakantiedagen is gerekend met een bruto uurloon van de betreffende medewerkers, verhoogd met 
een percentage aan sociale lasten van 18,06% (dit percentage is gebaseerd op de werkgeverslasten van januari 
2017) . 

31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

Vlottende passiva 

Crediteuren 145 5.363 

Afte dragen loonheffing 7.517 13.958 

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 8.974 7.109 

Afdracht pensioen 802 

Vooruitontvangen bedragen 80 193 
Overige te betalen posten 66.386 4.752 

83.904 31.375 

• Overige nog te betalen posten 
Vanuit het project Vooruitboeren heeft de provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld voor de restauratie van 
agrarisch erfgoed. De uitvoering van dit projectonderdeel was in handen van Monumentenwacht, de 
coördinatie verliep via de stichting. Er is inmiddels aan de subsidievoorwaarden voldaan, waardoor de 
uitbetaling aan de erfgoedeigenaren kan gaan plaatsvinden. Hiervoor is een bedrag van 59.950 opgenomen 
onder 'overige te betalen posten' . 
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2.5 Toelichting Staat van baten en lasten 

Baten 

De verantwoorde subsidiebate van€ 180.000 in het kader van het Provinciaal Programma 2017 - 2020 is 
toegelicht in de projectspecificaties in de bijlage. 

De projectsubsidies van provincie, gemeenten en fondsen worden als volgt gespecificeerd : 

Rekening Begroting Rekening 

2017 2017 2016 

€ € € 

Provincie Overi jssel 79.000 45 .000 

VNG Overijssel 20.661 

Gemeente Dalfsen 12.224 

Gemeente Raalte 8.778 

Gemeente Staphorst 1.250 

Gemeente Zwol! e 2.500 

Gemeente Kampen 1.500 

Gemeente Deventer 2.000 

Subsidies van overige fondsen 10.750 

75.000 

Totaal projectsubsidies 132.663 75.000 51.000 

De algemene subsidies van gemeenten worden als volgt gespecificeerd : 

Rekening Begroting Rekening 

2017 2017 2016 

€ € € 

Gemeenten : 

Zwolle 30.576 30.035 

Dalfsen (*) 7.424 

Deventer 9.207 9.207 

Kampen 5.163 5.165 

Raalte (*) 2.222 

Staphorst (*) 1.500 

Steen wij kerl and 7.267 14.390 

Olst/Wijhe 1.534 1.534 

75 .000 

Totaal subsidies gemeenten 53.747 75.000 71.477 

(*) Deze gemeenten zijn overgegaan op het verstrekken van projectsubsidies in plaats van algemene subsidies. 
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De ontvangen donaties worden als volgt gespecificeerd: 

Rekening Begroting Rekening 

2017 2017 2016 

€ € € 

Donaties 

Mini mum donaties 5.147 7.000 4.620 

Extra donaties 840 1.593 

Donaties uit vrijwi 11 igersvergoedi ng 1.066 

Totaal donaties 7.053 7.000 6.213 

Toelichting op de baten 

• De ontvangen subsidies zijn hoger dan begroot. Het is een tendens dat gemeenten stoppen met 
subsidieverstrekking of dit afbouwen. Voor de begroting van 2017 was hier rekening mee gehouden, 
maar desondanks ligt het tempo van de afbouw hoger dan was ingeschat. 

• De doorberekende uren zijn fors lager dan begroot, maar wel in lijn met de personeelskosten . Na het 

opstellen van de begroting is het personeelsbestand namelijk afgenomen van vijf naar vier vaste 
medewerkers. De vijfde persoon betreft een zzp'er, maar omdat deze per factuur wordt betaald, is er 
geen sprake van doorbelaste uren . 

• De ontvangen donaties zijn in lijn met de begroting en gestegen ten opzichte van 2016. In de zomer 
van 2017 is een schrijven verstuurd naar de donateurs met het verzoek te doneren, die gepaard ging 
met een uitnodiging voor een speciale donateursavond waarop het 40-jarig bestaan van de stichting is 
gevierd. 

• In de overige baten zit o.a. een bedrag ad€ 500 verwerkt, betreffende de gewonnen prijs voor het 
project Vooruitboeren . 
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Lasten 

De personeelskosten worden als volgt nader gespecificeerd: 

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 

Rekening Begroting Rekening 

Bruto lonen 

Sociale lasten 

Pensioenpremies 

Vrijwi 11 igersvergoedi ng 

Reis- en onkostenvergoeding 

Scholing personeel 

Verzekering personeel 

Vergoeding verzuimverzekering 

Arbo 

Overige personeelskosten 

Totaal personeelskosten 

2017 

€ 

128.921 

21.527 

6.436 

1.066 

1.953 

11.491 

-3.435 

540 

1.396 

169.895 

Hierna volgt een specificatie van de organisatiekosten: 

2017 

€ 

170.000 

30.000 

2.000 

750 

3.750 

1.000 

12.000 

400 

219.900 

2016 

€ 

188.842 

32.717 

14.109 

3.772 

8.122 

1.483 

1.342 

250.388 

Rekening Begroting Rekening 

Telefoonkosten 

Kopieer kosten 

Verzekeringen 

Accountants kosten 

Bankkosten 

Sociaal beleid 

Rep res enta ti ekos ten 

Bestuurskosten 

1 nternetkosten 

Donateursavond 

Overige organisatiekosten 

Totaal organisatiekosten 
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2017 

€ 

84 

924 

1.086 

6.995 

340 

1.133 

42 

845 

246 

11.695 

2017 

€ 

100 

1.000 

1.000 

4.000 

400 

1.000 

100 

2.500 

6.400 

16.500 

2016 

€ 

1.299 

1.009 

5.130 

290 

1.508 

8 

158 

510 

9.912 
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Toelichting op de lasten 

• De organisatiekosten zijn lager dan begroot. Dit komt o.a . doordat een deel van de organisatiekosten 
verweven zijn in de organisatiekosten van het HCO. Daarnaast zijn er geen representatiekosten 
gemaakt. 

• De lagere personeelskosten worden veroorzaakt door afname van het personeelsbestand . Bovendien 
zijn er geen scholingskosten gemaakt. 

• De bijzondere lasten bestaan voornamelijk uit het restant accountantskosten over 2016 . 

• De dotatie aan het Sybren van Tuinenfonds is zoals ieder jaar gelijk aan 25% van de ontvangen 
donaties. 
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2.6 Bijlagen 

Uurtarief 

Begin 2017 heeft de provincie een nieuwe berekeningswijze van het te hanteren uurtarief gepubliceerd en 
staat de provincie oudere berekeningswijzen (zoals bijvoorbeeld bij de subsidieaanvraag is gehanteerd) enkel 
nog onder diverse voorwaarden toe. De gevolgen van dit gewijzigde tarief zijn doorgerekend. Enerzijds heeft 
dit tot gevolg dat het resultaat lager uitvalt dan bij de oorspronkelijke methodiek, anderzijds worden de 
tegoeden van ontvangen subsidies minder snel opgesoupeerd. 
Per saldo hanteren wij om die reden voor het Provinciaal Programma 2017-2020 de nieuwe werkwijze: een 
berekening op basis van directe loonkosten op basis van 1.600 uren per medewerker, vermeerderd met 40% 
als vergoeding voor de indirecte kosten. 

Voor overige projecten wordt dit tarief eveneens gehanteerd, tenzij in de aanvraag/begroting met een ander 
tarief rekening is gehouden; dan geldt dat andere tarief. 

Donateurs 

Aantal donateurs 

- Aantal donateurs 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Het aantal opzeggingen van het donateurschap bedroeg 13. Daarnaast zijn er 2 donateurs overleden. Inmiddels 
hebben 102 donateurs twee jaar of meer niet gedoneerd en worden zij niet langer als donateur aangemerkt. 

Van de 278 donateurs hebben 258 donateurs een bijdrage naar de stichting overgemaakt. 
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Provinciaal Programma 2017-2020 

• Programma Streekcultuur 
Alle projecten die vallen onder het Streekcultuurprogramma, welke in samenwerking met het HCO 

worden uitgevoerd. 

• Programma Streektaal 
Alle projecten die vallen onder het Streektaalprogramma, welke in samenwerking met het HCO 
worden uitgevoerd . 

• MijnStadMijnDorp 
Het HCO heeft een gemeenschappelijke infrastructuur gevormd waarin de kennis en competenties van 
diverse cultuurhistorische organisaties samenkomen : het digitale platform MijnStadMijnDorp. Het 
platform verbindt organisaties, ontsluit en verrijkt kennis en collecties. Mensen in Overijssel worden 
zo in staat gesteld om actief te participeren in hun eigen geschiedenis en streekcultuur. 

Provinciaal Programma 2017-2020 
Sa ldo lj anu ari 2017 -
Ontvangen bijd ragen provi nciaal programma 180.000 

Overi ge dota ti es -
Vrij val -

Ter beschikking voor projecten 2017 1 180 .000 
Materiële kosten loonkosten Baten 

Programma Streektaal Taal huus/hoes Overiessel 220 16.105 -
Het' Twents - 16.104 -
Jongeren en Identiteit 5.747 - -
Evenementen & Fes ti va Is 1.890 15.966 1.606 

Woordenboek OV 152 3.122 -

Onderhoud webs ites 361 3.331 -
Pri mai r en voortge,et onderwijs 15.234 -

Neders aksisch op Pabo's 5.755 50 -
Zorg 102 4.261 -
Curs uss en en leiingen/wo rksh ops 22 4.010 100 

Subtotaa l 29.482 62.950 1.706 90.726 

Programma Streekcultuur Regionaa I his tori sch netwerk 852 8.695 149 

De Ha me - -

Modern e 0evoti e 78 12.553 -
Patriotten en democ ra tie -0 3.246 -

Oral history i n Overijssel 238 8.49 1 

High Tech Twente -
Tweede Wereldoorl og - -
Rec rea tie en toeris me 22 191 -
Verhalen d landschap -
OV Koloni ën van Weldadigheid 526 13.709 -

Subtotaa l 1.715 46.886 149 48.452 

MijnStadMijnDorp MSM D Magaii ne - 5.939 -
MSMD Pl atform 135 20.174 -

Su btota a 1 135 26.113 - 26.248 

Totaa l 31.333 135.948 1.855 165.426 

Saldo 31 december 2017 1 14.575 
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Toelichting : 

• Voor enkele projecten zijn de materiële kosten hoger dan de loonkosten. Het betreft 'Jongeren en 
Identiteit', 'Nedersaksisch op Pabo's' en 'Primair en voorgezet onderwijs' . Dit wordt veroorzaakt 
doordat een zzp'er hiervoor wordt ingezet, die per factuur wordt betaald. 

• Voor de projecten 'De Hanze' en 'Tweede Wereldoorlog' zijn geen kosten gemaakt. Deze projecten 
zijn uitgevoerd door medewerkers in dienst van het HCO. 'High Tech Twente' en 'Verhalend 
landschap' starten pas in respectievelijk 2018 en 2019. 

• De loonkosten voor MSMD Platform zijn relatief hoog. Alle projecten komen uiteindelijk samen in dit 
platform. Dit onderdeel omvat daarom meerdere projecten . 

• Van de baten is eind 2017 € 14.575 niet besteed. De subsidie is verstrekt voor de periode van vier 
jaren, zodat dit budget doorschuift naar 2018. Derhalve wordt dit saldo toegevoegd aan de 
betreffende bestemmingsreserve. 

Overige Projecten 2017 

• Dit overzicht bevat alle projecten die in 2016 door de IJsselacademie reeds zijn opgestart en in 2017 
zijn voortgezet en alle nieuw gestarte projecten in 2017. Deze projecten worden in opdracht van en/of 
in samenwerking met derden uitgevoerd. 

Overige projecten 1-jan-17 Project Uitgaven Resultaat 31-dec-17 

saldo Subsidies baten Materieel Lonen V&W saldo 

39.239 132.663 10.044 98.257 49 .894 16.863 16.932 

Afgeronde projecten 

100 jaar VNG Overijssel - 20.661 - 7.831 8.001 4.829 -

Expositie Statenzaa 1 - 5.311 19 126 5.166 -

Kookboek van Dalfsen 3.712 - - - - 3.712 -

Beleef het boerenerf(goed) 30.878 65 .750 4.733 82.512 15.693 3.156 -
Voort te zetten projecten in 2018 16.863 

Canon van Overijssel 4.649 - - 119 72 4.458 

Moderne Devotie - 24.000 - 7.775 6.210 10.015 

Hooi bergen - - - - 1.403 -1.403 

DNA van Dalfsen - 12.224 - - 13.560 -1.336 

Streekcultuur Raalte - 8.778 - - 4.830 3.948 

Kinderen van kamp Conrad - 1.250 - - - 1.250 

Subtotaal 132.663 10.044 98.257 49.894 

39.239 16.932 

Toelichting : 

• Afgeronde projecten 
Vier projecten zijn in de loop van 2017 afgerond. Het saldo van deze projecten is positief en bedraagt€ 16.863. 
Dit geeft echter een vertekend beeld. Enerzijds omdat in de subsidieafspraken met een hoger uurtarief is 
gerekend dan in de jaarrekening (zowel 2016 als 2017) en anderzijds omdat per abuis in 2016 enkele projecten 
ook reeds als afgerond project zijn gehanteerd. De kosten voor deze projecten zijn toen als verlies afgeboekt. 
Aangezien voor al deze projecten inmiddels verantwoording is afgelegd, wordt het positief saldo nu als 
opbrengst meegenomen in het resultaat. 
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• Voort te zetten projecten in 2018 
De overige projecten worden in 2018 voortgezet. Het resterende saldo van deze zes projecten wordt daarom 
toegevoegd aan het desbetreffende bestemmingsfonds. Deze gelden kunnen dan in 2018 besteed worden aan 
de uitvoering van deze projecten. 
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2.7 Vaststelling 

Vaststelling inclusief resultaatbestemming in de bestuursvergadering van 

Mw. drs. K.A.H. Westerdijk, voorzitter Dhr. drs. V. Robijn, directeur 
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2.8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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