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Managementsamenvatting
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van Stichting IJsselacademie in 2018. In
de bijgevoegde jaarrekening wordt de financiële verantwoording voor deze resultaten
gegeven. Het verslag is opgebouwd aan de hand van de programmalijnen en projecten zoals
benoemd in het Provinciaal Programma streektaal en streekcultuur 2017-2020 van de
provincie Overijssel. De vierjarige subsidie die vanuit dit Programma aan Historisch Centrum
Overijssel is toegekend, vormt de belangrijkste financieringsstroom van IJsselacademie.
Samenstelling bestuur en directie
Het bestuur van Stichting IJsselacademie bestaat uit de volgende personen:
Mevrouw A. Westerdijk (voorzitter)
De heer G.J. Bolks (secretaris)
De heer L.V. Elfers (adviseur)
De heer B. Groothengel (aspirant lid)
De heer G. Dannenberg (aspirant lid)
Directeur is de heer V. Robijn.
Doelstelling organisatie
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de kennis van het immaterieel erfgoed
(geschiedenis, taal en traditie) in haar werkgebied Overijssel.
Samenvatting verslagjaar
2018 was voor IJsselacademie in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar. Met de
opening van Twentehoes, het nieuwe centrum voor streektaal en streekcultuur van Twente in
de bibliotheek van Hengelo, heeft IJsselacademie voor het eerst in haar meer dan 40-jarig
bestaan ‘vaste grond’ onder de voeten gekregen in Twente. Het werkgebied voor activiteiten
op het gebied van streektaal is daarmee uitgebreid tot de gehele provincie Overijssel en dat
betekent ook dat de naam ‘IJsselacademie’ niet meer de lading dekt. In 2019 zullen de statuten
worden aangepast aan de nieuwe situatie, het bestuur worden uitgebreid met twee
vertegenwoordigers uit Twente en wordt de stichtingsnaam gewijzigd in Overijsselacademie,
waarbij er dan twee ‘werkeenheden’ zijn met een eigen merkidentiteit: IJsselacademie voor
streektaal en streekgeschiedenis in Salland en de Kop van Overijssel, en Twentehoes voor
streektaal in Twente.
Een andere belangrijke ontwikkeling voor IJsselacademie in 2018 was de formele erkenning
door de rijksoverheid van het Nedersaksisch als volwaardig en zelfstandig onderdeel van de
taalsystematiek in Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben op 10 oktober in Zwolle een
convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de
Nedersaksische taal. Dit betekent een belangrijke psychologische en op termijn hopelijk ook
financiële stimulans voor de activiteiten van IJsselacademie op het gebied van streektaal.
Uiteraard trekken we hierin nauw op met de andere streektaalorganisaties binnen het
Nedersaksische taalgebied. Een concreet voorbeeld van deze samenwerking is de uitgave van
dialecttijdschrift de Wiesneus voor West-Overijssel en Twente in samenwerking met het ECAL,
het Huus van de Toal en het Groninger Centrum voor Taal en Cultuur, die gepland staat voor
februari 2019.
Op het gebied van streekgeschiedenis vormde de uitgave van het nieuwe standaardwerk over
de Moderne Devotie een van de hoogtepunten van 2018. Op 6 oktober werd het boek in
Windesheim gepresenteerd en overhandigd aan mede-initiatiefnemer Arie Slob, Minister van
Basis- en Voorgezet Onderwijs. 46 auteurs uit binnen- en buitenland hebben bijdragen
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geleverd. Ook de presentatie van de audiotour over het kolonieverleden in Willemsoord,
waarbij de teksten zijn ingesproken door acteurs van de musical Het Pauperparadijs, vormde
een ijkmoment, dat helaas niet samenviel met de aanwijzing van de Koloniën van
Weldadigheid tot UNESCO Werelderfgoed. De goed bezochte verhalencafés op het
Kampereiland en Rouveen met verhalen over de hooicultuur toonden in navolging van het
succesvolle project Vooruitboeren maar weer eens aan dat lokale verhalen over het
boerenleven in vroeger tijden nog steeds populair en relevant zijn.
Financieel betekende 2018 voor IJsselacademie een jaar van doorgezet herstel. Na enkele
jaren van financiële tegenwind heeft de stichting nu weer voldoende financiële draagkracht
om op eigen benen te staan. Hoewel het resultaat een klein negatief saldo vertoont, is er wel
sprake van een verdere groei van de continuïteitsreserve. Deze continuïteitsreserve betreft vrij
besteedbaar vermogen en heeft tot doel het opvangen van tegenvallers in toekomstige jaren.
Organisatorisch was een belangrijke ontwikkeling het aantreden van Vincent Robijn als
directeur, per 1 februari 2018, als opvolger van Arie Slob.
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1. Jaarverslag
In 2018 heeft de nadruk gelegen op de uitvoering van het Provinciaal Programma 2017-2020.
Naast de activiteiten die van begin af aan zijn gepland, is er dit jaar een nieuwe activiteit
gelanceerd, te weten de opening van het Twentehoes in Hengelo.
Wat van het gehele programma 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

De Nedersaksische varianten Stellingwerfs, Sallands en Twents zijn behalve de spreektalen
van veel Overijsselaars, als schrijf- en zangtalen ook steeds meer cultuurtalen geworden. Om
een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de waardering en de erkenning van het
Nedersaksisch moet er een centraal punt zijn dat een netwerkfunctie vervult, dat kan inspelen
op wensen uit de regio en waar men terecht kan voor advies en met vragen. Voor een
volwassen omgang met de streektaal moet er tevens ruimte zijn voor incidentele initiatieven
om het taalnetwerk uit te breiden en te onderhouden, o.a. door
themabijeenkomsten/conferenties te organiseren, en door deel te nemen aan
(wetenschappelijke) conferenties en interregionaal/internationaal overleg (SND, SONT).
In dit taalhuus/hoes werken de professionele krachten die zich bezighouden met het
Nedersaksisch van Overijssel. Vanuit deze basis wordt in de periode 2017-2020 met
wisselende partners aan de hierna genoemde taalprojecten gewerkt.
Er waren in 2018 regelmatig bijeenkomsten van het werkverband, er werd deelgenomen aan
dialectologische bijeenkomsten in Leeuwarden, Den Bosch, Beilen en Gent. Met
Nedersaksische partners wordt gewerkt aan een Nedersaksische app. Er wordt gewerkt aan
een lijst van zo’n 2000 woorden, gebaseerd op het zakwoordenboek van prof. dr. S. Reker, die
vertaald gaan worden in het west-Overijssels en het Twents, waarmee een spelletje op de app
wordt gebouwd.
Vragen over dialect van uiteenlopende personen en instanties zijn beantwoord. Een
streektaalconsulent van de stichting IJsselacademie heeft zitting in het bestuur van het SND
(Stichting Nederlandse Dialecten). Vanuit dit bestuur is afgelopen zomer de SND
streektaalconferentie georganiseerd.
De streektaalconsulent is, samen met Henk Scholte, curator voor een Spotify afspeellijst met
dialectliedjes in het kader van de week van het Nederlands van 6 t/m 13 oktober 2018.
Leerzame én onderhoudende bijdragen over het dialect, geschreven door de projectleider
dialectonderzoek, zijn door de streektaalconsulent op Facebook geplaatst.
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1.1.2.

‘Het’ Twents

Er is tot nu toe via publicaties veel meer bekend geworden over de verschillende varianten
van het Nedersaksisch van Salland en van het Land van Vollenhove dan over het Twents.
Goede beschrijvingen van het Twents zijn dun gezaaid. De boekjes die als grammatica
gebruikt worden, zijn dikwijls boekjes die “het” Twents beschrijven, met weinig aandacht voor
de rijke variatie. Ook in de meest recente Eenvoudige spraakkunst van het Twents van
Hetterschijt, Kamphuis en Swennenhuis (2015) komt de variatie niet aan bod. Met dit project
wil de IJsselacademie in de lacune voorzien.
In 2018 zijn de klankleer (vocalen, consonanten, diftongen) en de hoofdstukken over
meervoudsvorming, verkleinwoorden, de pronomina en de werkwoorden afgerond. Naast wat
kleinere zaken zijn het nu vooral de bijvoeglijke naamwoorden en de lidwoorden die op
behandeling wachten. Voor de samenstelling wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat in
het kader van het Goeman-Van Reenen-Taeldemanproject is verzameld
(www.meertens.knaw.nl/mand/database/).
De onderzochte plaatsen zijn:
In Zuid-West-Twente: Hellendoorn, Nijverdal, Vriezenveen, Wierden, Rijssen, Delden,
Stokkum, Haaksbergen.
In Noord-Oost-Twente: Tubbergen, Tilligte, Ootmarsum, Rossum, Borne, Oldenzaal, De Lutte,
Usselo.
De studie sluit aan bij de dialectgrammatica’s die er in het westen van de provincie
verschenen zijn, maar kent ook een kwantitatief-sociolinguïstische component. Daardoor kon
worden geconstateerd dat het verschil mannelijk-vrouwelijk in de lidwoorden, dat uit het
Nederlands al lang is verdwenen, nu ook in het Twents aan het verdwijnen is, en dat het
opmerkelijk genoeg de vrouwelijke vorm ne (en niet het mannelijke nen) is dat meer en meer
als onbepaald lidwoord voor alle niet-onzijdige zelfstandige naamwoorden wordt gebruikt.
1.1.3.

Jongeren, streektaal en identiteit

Drie stagelopers hebben vanuit verschillende disciplines onderzoek gedaan naar streektaal en
identiteit bij jongeren (sociologisch, taalkundig en pedagogisch), waarbij gekeken is naar
kinderen op vmbo en vwo, in een stedelijke en een landelijke omgeving en met of zonder
ouders met kennis van dialect.
Een artikel dat de projectleider naar aanleiding van deze onderzoeken geschreven heeft voor
Levende Talen Magazine wordt in januari 2019 gepubliceerd.
Naar aanleiding van dit onderzoek is contact gezocht met het Friese expertisecentrum Cedin
en is een heruitgave van de uitgave ‘Jouw taal hoort bij jou’ (oorspronkelijke auteur: Jelle
Bangma), over taal en identiteit voor leerlingen op het vmbo, verschenen. Deze is goed
opgepakt in de regionale media en inmiddels meer dan 600 keer bekeken.
In 2019 wordt de verzamelde kennis online toegankelijk gemaakt. Daarna is deze projectlijn
afgerond.
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1.1.4.

Streektaalevenementen en festivals

Er is in deze periode tot nu toe twee keer het Zunnewendefestival georganiseerd waarbij de
streektaalconsulent verantwoordelijk was voor de programmering en medeverantwoordelijk
voor de algehele organisatie, publiciteit, fondsenwerving, aansturing van vrijwilligers, etc.
Begin september begint de voorbereiding voor de editie van 2019.
Op 15 september vond Eikoerei plaats in Genemuiden, waarbij de streektaalconsulent een
adviserende rol had.
Namens Overijssel is er afgelopen voorjaar een streektaalweek georganiseerd voor Lân fan
taal in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad Europa in het MeM Talenpaviljoen in
Leeuwarden.
Vanwege persoonlijke omstandigheden van een belangrijke vrijwilliger is het onderdeel
‘Zwols dictee’ even geparkeerd. Er wordt gekeken en gezocht naar andere mogelijkheden.
November 2018 is de streektaalconsulent betrokken geraakt bij de organisatie van het Twents
songfestival i.s.m. het openluchtmuseum Ootmarsum.
1.1.5.

Woordenboek van Overijssel in kaart brengen

Het document waarmee geïnteresseerden zelf kaarten van het WOD-materiaal kunnen maken
is voltooid. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een tool op de site van het Meertens
instituut: www.meertens.knaw.nl/kaart/
Verder wordt er gewerkt aan een database die een aansprekende Atlas van de Overijsselse
Dialecten kan opleveren. Zo’n dertig verschijnselen met duidelijke variatie zijn nu
geïnventariseerd.
1.1.6.

Aanvullen en updaten detaalvanoverijssel.nl en mijnstadmijndorp.nl

Dit betreft het aanvullen en updaten van www.detaalvanoverijssel.nl en
www.mijnstadmijndorp.nl (cultuur en streektaalpagina). Elke drie maanden verschijnt er een
bijdrage over dialect op MijnStadMijnDorp (MSMD). In het verslagjaar waren dat stukjes over
Kerst- en Nieuwjaarsgebruiken, woorden voor allerlei zaken die met de school samenhangen
(dit in verband van het vertrek van de vorige IJsselacademiedirecteur naar het ministerie van
Onderwijs) en de herkomst van de meest noordelijke wegnamen in Overijssel.

1.1.7. Primair en voortgezet onderwijs
In samenwerking met de streektaalwerkgroep Twents en de streektaalwerkgroep WestOverijssel wordt er gewerkt aan lesbrieven voor het basisonderwijs en voorleesverhalen in
dialect. Dit jaar zijn drie voorleesverhalen gepubliceerd, in het kader van Maart Dialectmaand
en is een start gemaakt met het uitgeven van het dialecttijdschrift de Wiesneus voor WestOverijssel en Twente (verwacht: februari 2019), in samenwerking met het ECAL, het Huus van
de Toal en het Groninger Centrum voor Taal en Cultuur.
Daarnaast wordt er gewerkt aan lesbrieven voor het basisonderwijs. Er zijn twee lesbrieven op
het gebied van woordenschat en spelling ontwikkeld.
De lessen en voorleesverhalen op educatie.mijnstadmijndorp.nl worden gemiddeld 200-300
keer bezocht. Alle bijna 1000 basisscholen in Overijssel hebben dit jaar vier keer een
nieuwsbrief ontvangen waarin zij gewezen worden op het nieuwste materiaal op
educatie.mijnstadmijndorp.nl.
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In Twente is een projectmedewerker streektaalonderwijs aangenomen, die zich met name
gaat richten op het ontwikkelen van materiaal voor een projectweek Twents, te gebruiken voor
middelbare scholen in Twente.
1.1.8.

Aandacht voor Nedersaksisch in het kader van meertaligheid op Pabo’s

Inventarisatie bij de Overijsselse Pabo’s leert dat hier nu geen aandacht aan streektalen
besteed wordt. Uitwisseling met Stenden pabo (Emmen) laat zien hoe dit anders zou kunnen.
Pabo’s geven aan dat hun programma overvol zit. De Saxion-Pabo’s (Enschede en Deventer)
zijn bezig met vernieuwing van het curriculum. Hier is afgesproken dat er in begin 2019 een
inspirerende lunchlezing over de meerwaarde van streektaal in het kader van meertaligheid
verzorgd gaat worden.
De KPZ is akkoord met het aanbieden van een keuzevak Onderwies in de taal van thuus ter
waarde van twee studiepunten, maar het aantal inschrijvingen hiervoor is tot op heden te
beperkt om dit onderwijs doorgang te doen vinden. In samenwerking met de KPZ wordt
gezocht naar een manier hier in de PR iets aan te veranderen.
Hiermee lopen we achter op het projectplan, dat in 2018-2019 op een pabo als pilot proef
wilde draaien met onderwijs over de meerwaarde van streektaal. We staan voor 2019
verschillende lezingen en workshops aan leraren (in opleiding) gepland.
1.1.9.

Streektaal in de zorg

Er zijn twintig gastlessen gegeven op het Deltion College in Zwolle. Op dit moment zijn er
gesprekken gaande om dit onderdeel van het curriculum te krijgen. We willen graag
uitbreiding naar andere scholen. De streektaalconsulent heeft tevens een groep van
teamleiders ROC Twente geïnformeerd over dit project en op basis hiervan zullen er in
schoolseizoen 18/19 ook gastlessen worden verzorgd op ROC Twente.
1.1.10. Cursussen en lezingen/workshops voor volwassenen
Er wordt gewerkt aan een zesdelige cursus, die als proef in Hoonhorst zal gaan draaien. Tot nu
toe zijn de volgende hoofdstukken geschreven: Klinkers, Medeklinkers, Werkwoorden,
Verkleinwoorden, Persoonlijke Voornaamwoorden, Bezittelijke Voornaamwoorden,
Woordgeslacht, Dagen van de week. De Basiswoordenlijst telt nu ruim 500 lemma’s.
Er wordt gewerkt aan één cursus die in heel West-Overijssel gebruikt kan worden. Lokale
invulling kan door plaatselijke cursusleiders gebeuren. Binnen het cursusmateriaal is het
laagste niveau waarop gedifferentieerd wordt Salland/Kop van Overijssel. Lager niet, al wordt
er af en toe wel wat gezegd over een plaatselijke eigenaardigheid.
Er is een mailing de deur uit naar de historische verenigingen in Overijssel inzake een
avondvullend lezingen programma deze winter. Er zijn inmiddels lezingen geweest over het
dialect in Luttenberg en Kampereiland.
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STREEKCULTUUR
1.1.11. Regionaal historisch netwerk
•

•

•

In samenwerking met Landschap Overijssel zijn verhalenprojecten opgezet in Raalte
en Vriezenveen en in samenwerking met de werkgroep HooiDelta, de Rijksuniversiteit
Groningen en historicus Wim Coster is een interviewproject uitgevoerd rondom de
hooibouw en hooicultuur in de IJsseldelta. Deze netwerken zullen de komende jaren
bestendigd en uitgebouwd worden. Het historische netwerk in Twente kan via het
Twentehoes nader vorm krijgen.
Met de diverse historische verenigingen in Salland wordt gewerkt aan een
verhalenroute langs het Overijssels kanaal, waarbij resultaten onder andere op
informatieborden komen.
De IJsselacademie heeft de Stichting Muzikale Vertellingen, producent van de musical
Storm over Beulaeke, geadviseerd over de presentatie van het historische verhaal van
Beulaeke aan de theaterbezoekers.

1.1.12. De Hanze
Alle voornemens zijn in 2017 met succes waargemaakt, vooral tijdens de Internationale
Hanzedagen (zie jaarverslag 2017). Een deel van de resultaten moet nog via MSMD worden
ontsloten. Deze programmalijn is dus afgesloten.
1.1.13. Moderne Devotie
De inspanningen op het vlak van Moderne Devotie in het kader van dit activiteitenprogramma
zijn dit jaar afgerond. Op 6 oktober is het boek De Moderne Devotie. Cultuur en spiritualiteit
vanaf de Middeleeuwen gepresenteerd en overhandigd aan mede-initiatiefnemer Arie Slob,
Minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking
met de TU Kampen, het Titus Brandsma Instituut, de Rijksuniversiteit Leiden en uitgeverij
WBOOKS. 46 Auteurs uit binnen- en buitenland hebben bijdragen geleverd. Tijdens de
presentatie in de Hervormde Kerk van Windesheim is de film De Laatste Zusters van
Windesheim in Nederland in première gegaan, in onze opdracht gemaakt door Bureau
Beeldtaal uit Deventer. Gekoppeld aan boek en film is in het Geert Groote Huis een
thematentoonstelling gerealiseerd, die veel belangstelling heeft getrokken. Tenslotte is op
MijnStadMijnDorp een themapagina over het onderwerp aangemaakt. Daarmee is deze
programmalijn afgerond.
1.1.14. Patriotten en democratie
Het blijkt lastig om bij dit thema binnen deze cultuurperiode een passend momentum te
creëren. Een jubileumjaar ontbreekt en de beelden van Van der Capellen komen moeizaam
naar hun plek in de Grote Kerk in Zwolle. Het thema leent zich wel goed voor samenwerking
met Stichting Allemaal Zwolle. De mogelijkheden om in de toekomst op dit onderwerp samen
te werken worden onderzocht.
Wat betreft het thema democratie wordt momenteel een expositie georganiseerd om de
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 en de viering van 100-jaar vrouwenkiesrecht in
2019 met elkaar te verbinden. Belangrijke partners hierbij zijn de provincie Overijssel, de
gemeente Deventer en de Stichting Allemaal Zwolle. De expositie, met daarin aandacht voor
de ontwikkeling van de provinciale democratie en de eerste Overijsselse vrouwen in de
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politiek, zal in het voorjaar van 2019 in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zowel
in Zwolle als Deventer worden getoond. Daarmee wordt deze programmalijn afgerond.
1.1.15. Oral history in Overijssel
In het kader van twee verhalenprojecten van Landschap Overijssel zijn cursussen
interviewtechnieken verzorgd voor betrokken vrijwilligers in Raalte en Vriezenveen. Op basis
van deze cursussen zijn de deelnemers zelf mensen gaan interviewen over hun levensverhaal
en band met hun woonomgeving. De resultaten zijn door Landschap Overijssel verwerkt in
diverse publieksproducten, zoals een fietstocht, een tentoonstellingspaneel en publicatie.
Op 13 maart opende Landbouwmuseum Dedemsvaart de deuren. De IJsselacademie heeft de
begeleidende teksten bij de tentoonstelling gemaakt, met citaten uit de interviews in het kader
van het project Vooruitboeren. Rondom de hooibouw in de IJsseldelta zijn interviews
afgenomen en verhalen opgehaald over de hooicultuur in het onderzoeksgebied. Ook hebben
er twee verhalencafés (in Kampereiland en Rouveen) plaatsgevonden, waarbij de resultaten
zijn gepresenteerd en bezoekers hun eigen ervaringen konden delen. Beide avonden werden
door ruim 50 belangstellenden bezocht. De resultaten komen dit najaar beschikbaar op
www.hooidelta.nl en het cultuurhistorische platform MSMD.
In aansluiting bij het nationale onderzoek over de dekolonisatie van Indonesië heeft de
IJsselacademie 15 Indiëgangers in Overijssel geïnterviewd en egodocumenten van
betreffende veteranen bestudeerd, deels met hulp van vrijwilligster Kay-Leigh de Weerdt. De
resultaten zijn via een themapagina op MSMD gepubliceerd. Op 24 januari 2019 is dit in
samenwerking met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie op HCO
gepresenteerd.
Tevens is er aandacht besteed aan de hooibouw in de IJsseldelta. Zie hiervoor ook het project
‘Hooibergen’ (1.1.2.) onder ‘Overige projecten IJsselacademie’.
Met behulp van vrijwilligers is een interviewproject gestart met landgoedbewoners, onder
meer over de veranderende rol van landgoederen in de twintigste eeuw.
1.1.16. High Tech Twente / 150 jaar Stork
Bij dit initiatief zijn we minder betrokken geweest dan aanvankelijk de bedoeling was. Wel is
het archief van de KMS nader ontsloten en is materiaal aangereikt vanuit de beeldcollectie.
Een breed collectief van Twentse partners heeft dit project voor zijn rekening genomen.
1.1.17. Tweede Wereldoorlog
Naast collectievorming en voorlichtingsactiviteiten rondom met name april-meidagen, is
gewerkt aan een overkoepelend plan om in samenwerking met het HCO 75 jaar vrijheid in
2020 gestalte te geven. Hiervoor zijn door de provincie extra middelen beschikbaar gesteld.
1.1.18. Recreatie en toerisme
De ambitie om 15 verhalen van recreatieondernemers vast te leggen blijkt wat hoog gegrepen
te zijn. Het voorstel is om twee pilots te starten om dit thema nader te verkennen. Stagiaire
Michel Hoenderboom heeft alvast twee toeristische locaties in Twente onderzocht en
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beschreven in MijnStadMijnDorp-magazine, te weten Bad Boekelo en Hotel-Restaurant De
Broeierd in Enschede. Er volgen nog pilots in vermoedelijk Ommen en Steenwijkerland.
1.1.19. Verhalend landschap
Het perspectief voor het realiseren van een digitale Overijsselse veldnamenbank is gunstig. De
uitvoering zal zo spoedig mogelijk worden opgepakt. Het eindproduct zal een topografische
kaart van de veldnamen in Overijssel zijn, met achter die kaart een digitale gegevensbank.
1.1.20. Overijsselse Koloniën van Weldadigheid
De audiotour over het kolonieverleden in Willemsoord is met succes gelanceerd. De audiotour
is door de IJsselacademie in samenwerking met de stichting Weldadig Oord gepresenteerd.
Vijf verhalen over de Overijsselse Koloniën van Weldadigheid zijn geschreven en via MSMD
en deels via Stentor of in het tekstboekje van de audiotour gepubliceerd.
Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de Ommerschans. Onze regionale consulent
heeft de organisatie geadviseerd bij de opzet van het programma en met name de
financiering ervan. Ook helpt hij mee bij de inrichting van het nieuwe Bezoekerscentrum bij dit
potentiële werelderfgoed.

STREEKTAAL EN -CULTUUR
1.1.21. MijnStadMijnDorp
Het platform MSMD blijft een belangrijk communicatiemiddel naar een breder publiek,
waaraan betrokkenen bij het provinciaal programma een stevige kwaliteitsimpuls leveren. De
weergave en presentatie van projectresultaten wordt door MijnStadMijnDorp gefaciliteerd.
Vanwege technische onvolkomenheden wordt er gewerkt aan een update voor het MSMD
Online Magazine. Om een beter beeld te krijgen van de lezers van het magine is er een
lezersonderzoek uitgevoerd waarbij de uitkomsten in de update worden verwerkt. De exacte
uitkomsten van dit onderzoek zullen via CO bekend worden gemaakt. Naar verwachting zal de
nieuwe versie van het digitale tijschrift in het voorjaar van 2019 gelanceerd worden.
Het aantal bezoeken van de website
groeit fors, waarbij er opvallend veel
nieuwe bezoekers de website weten te
vinden.
Ook op social media is
MijnStadMijnDorp actief. Op Facebook
heeft het platform 930 volgers, op
Twitter 1214. Dit aantal groeit nog
steeds.
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1.1.22. Twentehoes
Oprichting
Op 6 september kwamen ruim 40 vertegenwoordigers van bestuurlijk Overijssel,
streektaalorganisaties en andere belangstellenden die de streektaal en streekcultuur een warm
hart toedragen samen voor het officiële startmoment van Twentehoes. De receptie vond
plaats in de Bibliotheek Hengelo, waar Twentehoes een eigen ruimte heeft. De boekenkasten
van Twentehoes zijn de afgelopen maanden gevuld met een mooie collectie boeken. We zijn
de particulieren en organisaties die boeken hebben gedoneerd, daarvoor bijzonder dankbaar.
De collectie is een mooie stap in de richting van het ontwikkelen van Twentehoes naar het
kenniscentrum dat zij wil zijn. De ruimte is door medewerkers en vrijwilligers omgetoverd tot
een gezellige plek waar iedereen kan komen om te lezen, of in en over het Twents te praten.
Een van de initiatieven om mensen daar actief mee aan de slag te laten gaan, is het Twents
Café. Iedere vrijdag in december waren vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan
met hun vragen over het Twents en Twente. Aan de buitenkant van het gebouw is duidelijk
zichtbaar dat Twentehoes in de bibliotheek huist door de raambestickering in de huisstijl, die
in september is ontwikkeld.
Twentehoes werkt nauw samen met Bibliotheek Hengelo. Medewerkers van de bibliotheek
denken actief mee aan de ontwikkeling van het aanbod aan activiteiten. Ook bij de uitvoering
daarvan konden we rekenen op zeer actieve medewerking. Regelmatig sluit Twentehoes aan
bij het thema van activiteiten van de bibliotheek. Soms zijn dat landelijke thema’s, zoals de
Nationale Voorleeslunch op 6 oktober. In november was voeding het thema. In het kader
daarvan vertelde Thea Kroese over haar boek “Koken met geschiedenis”, gevold door een
korte presentatie van Ilse Vischer van Wijngaard Hof van Twente. Door de positieve reacties
van de bezoekers was het duidelijk een zeer geslaagde middag. Diverse media hebben sinds
de start in september aandacht besteed aan de evenementen van Twentehoes.
Projecten
• Twentse Voorleeslunch: tijdens de Nationale Ouderendag hebben we de Twentse
Voorleeslunch georganiseerd. Na de Nationale Voorleeslunch in de Bibliotheek
Hengelo heeft Johan Kwast uit Borne voorgelezen uit eigen werk. Aantal bezoekers:
ongeveer 25.
Pers: RTV Oost heeft een filmpje gepubliceerd
(www.youtube.com/watch?v=VIdVCxOdp8c) en er is op de radio aandacht geweest
voor dit evenement.
• Boekpresentatie van Thea Kroese op 30 november, aansluitend bij het landelijke
thema van de bibliotheken die maand, voeding.
• Uitreiking Twentse taalpries 28 september in Borne was een initiatief van TwenTaal,
maar werd nu gepresenteerd als activiteit vanuit Twentehoes.
• Er is een Facebookpagina aangemaakt en er zijn diverse berichten geplaatst
(www.facebook.com/Twentehoes/).

Jaarverslag IJsselacademie 2018
Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00
info@ijsselacademie.nl | www.ijsselacademie.nl

13

1.2 Overige projecten IJsselacademie
1.2.1. Moderne Devotie
Op 22 februari is een symposium georganiseerd in klooster Nieuw Sion in Diepenveen onder
de titel Promoot de Moderne Devoot! Deze bijeenkomst was de laatste in een serie met
inhoudelijk betrokkenen uit de provincie Overijssel, in een poging om Moderne Devotie als
immaterieel erfgoed erkend te krijgen. Hoewel deze status niet aan deze nalatenschap is
verleend, heeft het symposium de aanzet gegeven om dit bijzondere erfgoed toch blijvend
onder de aandacht te brengen. Inmiddels wordt er gewerkt aan een themajaar over de
Moderne Devotie in 2023.
1.2.2. Hooibergen
Rondom de hooibouw in de IJsseldelta zijn interviews afgenomen en verhalen opgehaald
over de hooicultuur in het onderzoeksgebied. Ook hebben er twee verhalencafés (in
Kampereiland en Rouveen) plaatsgevonden, waarbij de resultaten zijn gepresenteerd en
bezoekers hun eigen ervaringen konden delen. Beide avonden werden door ruim 50
belangstellenden bezocht. Het onderzoeksrapport over de hooicultuur in de IJsseldelta is dit
najaar beschikbaar gekomen op www.hooidelta.nl. Op het cultuurhistorische platform
MijnStadMijnDorp wordt nog een speciale pagina over dit onderwerp ingericht. In de
Veldschuur in Rouveen/Hasselt zal in de periode april-augustus 2019 een expositie over de
hooicultuur in de IJsseldelta ingericht worden. De werkgroep Hooidelta, opdrachtgever in dit
project, onderzoekt nog de mogelijkheden om van het onderzoeksrapport een boekuitgave te
maken.
1.2.3. Canon van Overijssel
Dit betreft een project dat reeds enkele jaren is afgerond, maar waarvan het resterende budget
gebruikt wordt voor het in standhouden van de website www.canonvanoverijssel.nl
(www.entoen.nu). Dit betreft kosten voor de domeinnamen en enkele uren relatieonderhoud.
In 2018 is de vernieuwing van de website afgerond.
1.2.4. Streekcultuur Raalte
In opdracht van de gemeente Raalte ondersteunt de stichting IJsselacademie
cultuurhistorische organisaties in de gemeente bij diverse uitdagingen en probeert de
streekhistoricus een brug te slaan tussen de diverse partijen. Concreet wordt gewerkt aan een
verhalenroute langs het Overijssels kanaal.
1.2.5. Wiesneus
Dit project is onlangs gestart en wordt maart 2019 afgerond. In samenwerking met de
streektaalorganisaties uit de Achterhoek en Drenthe wordt een papieren tijdschrift voor
basisschoolleerlingen gemaakt, de Wiesneus, die in maart dialectmaand 2019 onder scholen
verspreid zal worden. De verwachte oplage bedraagt 7.500 stuks in Twente en ook 7.500 in
West-Overijssel.
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1.2.6. Archeologie Blokzijl & Vollenhove
De Stichting IJsselacademie heeft in 2016 van de gemeente Steenwijkerland opdracht
ontvangen mee te werken aan een herziening van de archeologische verwachtingskaarten
voor de historische kernen Blokzijl en Vollenhove. De herziening is uitgevoerd door de beide
bestaande verwachtingskaarten per kern uit te splitsen in kaarten per tijdvak. Op elke
tijdvakkaart is vervolgens aangegeven wat voor soort vondsten waar aangetroffen kunnen
worden. Door deze kaarten boven op elkaar te leggen is, bij voorgenomen bouwactiviteiten
die het bodemarchief zullen gaan verstoren, nu specifieker duidelijk of en, zo ja, uit welke tijd
en wat voor soort vondsten kunnen worden aangetroffen. Voor deze differentiatie is
onderbouwing aangereikt uit resultaten van eerdere opgravingen, zijn gegevens van recente
bouwactiviteiten uit gemeentelijke administratie betrokken en is kennis ingebracht van
historisch onderzoek. Voor het laatste is Jos Mooijweer (tijdens opdrachtverlening werkzaam
bij IJA, sinds 2017 bij HCO) ingeschakeld. Aan hem werden de conceptkaarten voorgelegd
voor inbreng en commentaar. Zijn reactie is betrokken bij de vaststelling van de kaarten. Het
werk is in augustus 2018 afgrond.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2018 (na voorgestelde bestemming resultaat)

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017
€

€

Vlottende activa
Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

2.008

-

-

1.285

508

844

4.076

90.058

6.592

92.187

Liquide middelen
Rekening courant
Spaarrekening

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve
Donateurs voor het leven
Bestemmingsfondsen

Vlottende passiva
Crediteuren
Af te dragen loonheffing
Te betalen omzetbelasting
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
Afdracht pensioen
Vooruitontvangen bedragen
Overige te betalen posten
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38.734

9.606

110.037

70.033

148.771

79.639

155.363

171.826

31-12-2018 31-12-2017
€
€
5
47.826
1.407
27.672
76.910

5
43.633
1.407
42.877
87.922

36.580
10.384
806
12.481
1.070
10.000
7.132
78.453

145
7.517
8.974
802
80
66.386
83.904

155.363

171.826
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2.2 Staat van baten en lasten

Rekening Begroting
2018
2018

Rekening
2017

BATEN
Voorschot subsidie Provinciaal Programma

220.000

250.000

180.000

Subsidies gemeenten en provincies

50.039

45.000

53.747

Projectsubsidies overige projecten

4.000

38.139

132.663

18.420

-

11.899

862

4.000

7.053

-

-

767

293.321

337.139

386.129

81.984

117.753

129.590

185.042

187.454

169.895

-

10.000

-

37.307

34.930

11.695

Totaal lasten

304.333

350.137

311.179

Resultaat

-11.012

-12.998

74.950

Bestemmingsfonds Provinciaal Programma 2017-2020

-47.785

-13.998

14.575

Projectbaten
Donaties en giften
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Materiële projectkosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten

RESULTAATBESTEMMING

Bestemmingsfonds Twente Hoes

8.218

n.v.t.

n.v.t

Bestemmingsfonds overige projecten

-322

-

-22.307

Bestemmingsfonds Sybren van Tuinenfonds

-

1.000

919

Continuïteitsreserve

28.877

-

81.763

-11.012

-12.998

74.950
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2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting grondslagen
Stichting IJsselacademie is gevestigd in 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 C1 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.

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.
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.
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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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

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

31-12-2018 31-12-2017
€

Debiteuren

€

2.008

-

Verzekeringen

296

455

Organisatiekosten

212

388

508

844

2.576

2.576

Subsidie provincie Overijssel project Vooruitboeren

-

55.000

Subsidie Moderne Devotie te ontvangen van HCO

-

24.000

Overige subsidies

-

6.750

Te ontvangen donaties

-

20

Uitkering verzuimverzekering Mandaat

-

1.678

Vooruit betaalde bedragen

Nog te ontvangen bedragen
Subsidie gemeente Zwolle

Ridderlijke Duitse orde bijdrage Moderne Devotie
Overig

1.500
-

34

4.076

90.058

242

211

38.492

9.395

110.037

70.033

148.771

79.639

Liquide middelen
ING
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening

• Debiteuren
De debiteuren bestaan uit twee verzonden facturen. Eén voor een bijdrage aan de uitgifte van
het boek Moderne Devotie en de andere voor verrichte werkzaamheden voor de gemeente
Dalfsen.
• Nog te ontvangen bedragen
Het saldo nog te ontvangen bedragen betreft enkel de eindafrekening van de subsidie over
2017 van de gemeente Zwolle.
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PASSIVA

31-12-2018 31-12-2017
€
€

Eigen vermogen
Kapitaal en reserves
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve
Donateurs voor het leven

Bestemmingsfondsen
Onderhanden overige projecten
Provinciaal Programma 2017-2020
Twente Hoes
Sybren van Tuinen onderzoeksfonds

5
47.826
1.407
49.238

5
43.633
1.407
45.045

8.084
8.218
11.370
27.672

16.932
14.575
11.370
42.877

31-12-2018 31-12-2017
€
Vlottende passiva
Crediteuren
Af te dragen loonheffing
Te betalen omzetbelasting
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
Afdracht pensioen
Vooruitontvangen bedragen
Overige te betalen posten
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€

36.580
10.384
806
12.481
1.070
10.000
7.132
78.453

145
7.517
8.974
802
80
66.386
83.904

155.363

171.826
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• Kapitaal en reserves
De continuïteitsreserve bestaat uit de bestemmingen van positieve resultaten uit voorgaande
jaren, een onttrekking i.v.m. aanvulling van tekorten op twee tijdens het boekjaar afgeronde
projecten en een toevoeging ten gevolge van wijziging bestemming vanuit het
bestemmingsfonds Overige projecten (overschotten uit in het boekjaar afgeronde projecten).

2018
€
43.633
43.633
-2.739
2.736
28.877
-24.681
47.826

Continuïteitsreserve
Saldo primo boekjaar
Correctie beginvermogen
Saldo primo boekjaar na correctie
Aanvulling tekort projecten
Wijziging bestemming gelden bestemmingsfonds Overige projecten
Resultaatbestemming
Aanvulling negatief saldo bestemmingsfonds Provinciaal Progr.
Saldo ultimo boekjaar

2017
€
14.046
-52.176
-38.130

81.763
43.633

• 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.

Bestemmingsfondsen
Saldo primo boekjaar

Provinciaal
Onderhanden Programma 2017overige projecten
2020
16.932

14.575

Sybren van
Tuinen
Twente Hoes onderzoeksfonds
11.370
-

Wijziging bestemming

-11.265

8.529

Resultaatbestemming

-322

-47.785

8.218

-

Aanvulling vanuit continuïteitsreserve

2.739

24.681

-

-

Saldo ultimo boekjaar

8.084

0

8.218

11.370

Voor een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten van de projecten wordt verwezen naar
de projectspecificaties in de bijlagen.
• 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. Echter, in 2018 is besloten dat het
donateursbeleid wordt beëindigd met als gevolg dat alle donaties die in 2018 zijn ontvangen
worden terugbetaald aan de donateurs. Om die reden is er in 2018 ook geen sprake van een
toevoeging aan het fonds.
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31-12-2018 31-12-2017
€
Vlottende passiva
Crediteuren
Af te dragen loonheffing
Te betalen omzetbelasting
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
Afdracht pensioen
Vooruit ontvangen subsidies
Overige te betalen posten

36.580
10.384
806
12.481
1.070
10.000
7.132
78.453

€
145
7.517
8.974
802
80
66.386
83.904

• Vakantiegeld en vakantiedagen
Voor de vakantiedagen is gerekend met een bruto uurloon van de betreffende medewerkers,
verhoogd met een percentage aan sociale lasten van 21,88% (Dit percentage is gebaseerd op
de werkgeverslasten over 2018).
• Vooruit ontvangen subsidies
Voor project Wiesneus is door de provincie Overijssel een subsidie verstrekt ter grootte van
€ 10.000. De uitvoering en daarmee de kosten volgen echter pas in 2019. Deze ontvangst is
daarom als ‘vooruit ontvangen subsidie’ op de balans geplaatst en wordt in 2019 als baat
verantwoord.
• Overige nog te betalen posten
De overige nog te betalen posten bestaan voornamelijk uit
• te betalen accountantskosten;
• en de terug te betalen donaties over 2018.
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2.5 Toelichting Staat van baten en lasten

Baten
Het verantwoorde subsidievoorschot 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
2018

2018

2017

€

€

€

Provincie Overijssel

-

79.000

VNG Overijssel

-

20.661

Gemeente Dalfsen

-

12.224

4.000

8.778

Gemeente Raalte
Gemeente Staphorst

-

1.250

Subsidies van overige fondsen

-

10.750

Totaal projectsubsidies

4.000

38.139
38.139

132.663

De algemene subsidies van gemeenten worden als volgt gespecificeerd:

Rekening Begroting Rekening
2018

2018

2017

€

€

€

Gemeenten:
Zwolle

30.576

30.576

Deventer

9.250

9.207

Kampen

5.264

5.163

Staphorst

1.250

-

Steenwijkerland

2.165

7.267

Olst/Wijhe

1.534

1.534
45.000

Totaal subsidies gemeenten
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45.000

53.747
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De ontvangen donaties worden als volgt gespecificeerd:
Rekening Begroting Rekening
2018

2018

2017

€

€

€

Donaties en giften
Minimum donaties

-

4.000

5.147

Extra donaties

-

-

840

Giften uit vrijwilligersvergoeding

862

-

1.066

Totaal donaties

862

4.000

7.053

Toelichting op de baten:
•

•

•

De ontvangen projectsubsidies zijn fors lager dan vorig jaar. De gemeente Dalfsen
heeft geen projectsubsidie verstrekt, maar vergoedt daarvoor in de plaats
gedeclareerde uren. De subsidie van de gemeente Staphorst is aangemerkt als
algemene subsidie. Bovendien was er vorig jaar sprake van een groot project waar
diverse fondsen subsidies voor hebben verstrekt.
De ontvangen algemene subsidies zijn hoger dan begroot. Het is een tendens dat
gemeenten stoppen met subsidieverstrekking of dit afbouwen. Voor de begroting van
2018 was echter de subsidie van gemeente Staphorst begroot als projectsubsidie,
maar uiteindelijk aangemerkt als algemene subsidie.
In 2018 is besloten te stoppen met het donateursbeleid. Hiervoor wordt begin 2019
nog eenmalig een bijeenkomst georganiseerd. Ten gevolge van dit besluit worden de
ontvangen donaties aan de donateurs terugbetaald.

Lasten
De personeelskosten worden als volgt nader gespecificeerd:
Rekening Begroting Rekening

Bruto lonen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Vrijwilligersvergoeding
Reis- en onkostenvergoeding
Scholing personeel
Verzekering personeel
Vergoeding verzuimverzekering
Arbo
Personeel administratief beheer
Totaal personeelskosten
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2018

2018

2017

€

€

€

147.131

133.764

128.921

25.059

26.604

21.527

7.255

7.080

6.436

862

1.066

1.066

2.717

2.000

1.953

-

2.000

-

5.403

12.640

11.491

-5.451

-

-3.435

551

600

540

1.515

1.700

1.396

185.042

187.454

169.895
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Hierna volgt een specificatie van de organisatiekosten:
Rekening Begroting Rekening

Inhuur personeel en administratie HCO
Telefoonkosten

2018

2018

2017

€

€

€

29.149

21.780

-

-

-

84

-

-

924

431

-

-

Verzekeringen

1.412

2.000

1.086

Accountantskosten

Kopieerkosten
Porto- en vrachtkosten

5.386

7.000

6.995

Bankkosten

306

400

340

Sociaal beleid

318

2.500

1.133

-

1.000

42

29

250

-

276

-

-

Donateursavond

-

-

845

Overige organisatiekosten

-

-

246

37.307

34.930

11.695

Representatiekosten
Bestuurskosten
PR & Communicatie

Totaal organisatiekosten

Toelichting op de lasten:
•

•
•

•

De brutolonen zijn hoger dan begroot, doordat de medewerkers van Twentehoes op
de loonlijst zijn geplaatst, met ten laste van projectgelden zijn begroot. De loonkosten
zijn overigens wel doorbelast ten laste van de projectgelden. Deze doorbelasting
bestaat uit brutoloonkosten, sociale lasten en pensioenpremies van de betreffende
medewerkers.
De post ‘verzekeringen personeel’ zijn enerzijds iets te hoog begroot maar vallen
anderzijds fors lager uit door een correctie over 2017 die ontvangen is van Mandaat.
De organisatiekosten zijn iets hoger dan begroot. Dit komt o.a. door inhuur van
personeel ter voorbereiding op het project ’75 Jaar Vrijheid’. De subsidieaanvraag is
inmiddels ingediend door het HCO. De subsidie heeft echter betrekking op 2019, zodat
de aanloopkosten ten laste van het resultaat in 2018 komen.
Daar staat tegenover dat er weinig overige organisatiekosten zijn gemaakt.
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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

Het aantal opzeggingen van het donateurschap bedroeg 4. Daarnaast is er 1 donateur
overleden.
Van de 273 donateurs hebben 30 donateurs een bijdrage naar de stichting overgemaakt. Dit
lage aantal heeft te maken met het feit dat er geen schriftelijk verzoek tot overmaking naar de
donateurs is gestuurd. In 2018 is gezien de administratieve kosten en het wegvallen van
directe meerwaarde voor de donateurs, zoals in het verleden korting op aanschaf van boeken,
besloten te stoppen met het donateursbeleid. De ontvangen donaties worden zoals vermeld
terugbetaald aan de donateurs.
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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.
Twentehoes
Het project ‘Een Huis van de Taal’ op de fysieke locatie in Hengelo, het Twentehoes.
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Provinciaal Programma 2017-2020
Saldo 1 januari 2018

14.575

Ontvangen voorschot provinciaal programma

180.000

Ontvangen voorschot Twente Hoes

40.000

234.575

Ter beschikking voor projecten 2018
Programma Streektaal

Materiële kosten

Loonkosten

Totale kosten

Baten

2.972

25.880

28.852

-

74

19.394

19.468

-

4.225

-

4.225

-

Evenementen & Festivals

465

15.279

15.744

-

Woordenboek OV

502

3.582

4.084

-

96

1.840

1.936

-

Primair en voortgezet onderwijs

15.732

-

15.732

-

Nedersaksisch op Pabo's

10.192

-

10.192

-

4.855

5.013

9.868

-

34

2.933

2.967

-

39.148

73.920

113.068

-

409

13.505

13.914

-

Taalhuus/hoes Overiessel
Het' Twents
Jongeren en Identiteit

Onderhoud websites

Zorg
Cursussen en lezingen/workshops
Subtotaal
Programma Streekcultuur Regionaal historisch netwerk
De Hanze
Moderne Devotie

-

6

-

16.117

30.190

13.000

Patriotten en democratie

-

1.740

1.740

-

Oral history in Overijssel

1.921

28.567

30.488

-

-

-

-

-

Tweede Wereldoorlog

2.030

16.753

18.783

-

Recreatie en toerisme

41

466

507

-

Verhalend landschap

-

-

-

-

262

14.767

15.029

-

18.742

91.915

110.657

13.000

-

6.927

6.927

-

86

24.622

24.708

-

86

31.549

31.635

-

High Tech Twente

OV Koloniën van Weldadigheid
Subtotaal
MijnStadMijnDorp

6
14.073

MSMD Magazine
MSMD Platform

Subtotaal

Huisvestingskosten (huur)

10.890

-

10.890

-

4.012

-

4.012

-

533

-

533

-

-

9.804

9.804

-

4.762

-

4.762

-

Kosten opening Twentehoes

699

-

699

-

Kosten inrichting werkplek Hengelo

706

-

706

-

Overige kosten

376

-

376

-

21.978

9.804

31.782

-

Website, PR en Communicatie
ICT
Personeelskosten
Projectkosten

Subtotaal

31.635

31.782

8.218

Resultaat Twente Hoes

79.953

Totaal

97.657

-47.785

Resultaat Streektaal en Streekcultuur
Twente Hoes

113.068

Totaal resultaat Provinciaal Programma in 2018

207.189

287.142 13.000

-39.567

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.
De loonkosten voor MSMD zijn relatief hoog. Alle projecten komen uiteindelijk samen
in dit platform. Dit onderdeel omvat daarom meerdere projecten.
Het saldo na betaling van alle kosten is negatief. Dit tekort wordt aangevuld uit het
eigen vermogen (continuïteitsreserve).
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Overige Projecten 2018
•

Dit overzicht bevat alle projecten die in 2017 door de IJsselacademie reeds zijn
opgestart en in 2018 zijn voortgezet en alle nieuw gestarte projecten in 2018. Deze
projecten worden in opdracht van en/of in samenwerking met derden uitgevoerd.

Overige projecten

1-jan-18 Aanzuivering
saldo tekorten t.l.v.
continuïteitsreserve

1-jan-18
Wijziging
saldo bestemming Subsidies

Project Uitgaven Uitgaven Resultaat
baten materieel
lonen
V&W

31-dec-18
saldo

Afgeronde projecten
Moderne Devotie
Beleef het Boerenerfgoed
Kinderen van kamp Conrad

10.015
-

-

10.015
-

10.015
-

-

-

1.006
817

480
388

-1.486
-1.205

-

1.250

-

1.250

1.250

-

-

-

-

-

-

DNA van Dalfsen/verhalenproject

-1.336

1.336

-

-

-

420

-

420

-

-

Hooibergen

-1.403

1.403

-

-

-

5.000

59

4.942

-1

-

Canon van Overijssel

4.458

-

4.458

-

-

-

150

362

-

3.946

Streekcultuur Raalte

3.948

-

3.948

-

4.000

-

-

3.810

-

4.138

11.265

4.000

5.420

2.031

10.403

-2.692

Voort te zetten projecten in 2019

Subtotaal

2.739

16.932

19.671

8.084

Toelichting:
• Afgeronde projecten
Vijf projecten zijn in de loop van 2018 afgerond.
• De beschikbare gelden van project Moderne Devotie zijn groter dan de kosten
in 2018. Een deel is toegevoegd aan de continuïteitsreserve ter compensatie
van de kosten in 2018 (€ 1.486). Aangezien dit project veel overlap heeft met
het nog lopende, gelijknamige onderdeel in het Provinciaal Programma is het
resterende saldo overgeheveld naar dit programma.
Beide projecten worden overigens door de provincie gesubsidieerd.
• Het saldo van de overige afgeronde projecten is negatief en bedraagt - € 2.739.
Dit tekort in het bestemmingsfonds is aangevuld vanuit de
continuïteitsreserve.
• Het project ‘Beleef het boerenerfgoed’ is in 2017 reeds afgerond. De gemaakte
kosten in 2018 komen derhalve volledig ten laste van het resultaat over 2018.
• Te starten en voort te zetten projecten in 2019
De overige projecten worden in 2019 voortgezet. Het resterende saldo van deze projecten
wordt daarom toegevoegd aan het desbetreffende bestemmingsfonds. Deze gelden kunnen
dan in 2019 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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