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Voorwoord 
 

Op het moment van schrijven van dit voorwoord, is het Coronavirus zich aan het verspreiden 
over de hele wereld. In de directe omgeving merken we al de effecten van dit virus. Er 
worden maatregelen genomen die ons als mens, als samenleving en als economie diep raken. 
En we staan nog maar aan het begin. 
 
Vanmorgen ontving ik het boek ‘De Oorlog gaat nooit voorbij” met daarin 25 persoonlijke 
oorlogsverhalen uit alle delen van de provincie. De verhalen zijn opgetekend door onze 
historici en hebben als basis gediend voor 17 documentaires die RTV Oost in april heeft 
uitgezonden onder de titel ‘In het voetspoor van onze bevrijders’. Ook vormden de verhalen 
de inspiratie voor Songs for Freedom van vier talentvolle Overijsselse bands en voor de 
vrijheidsvlogs voor scholieren. We hebben samen met het Historisch Centrum Overijssel de 
historische ondersteuning geleverd aan het vieren van 75 jaar vrijheid in Overijssel. Het 
voorwerk was gereed, maar door het Coronavirus kunnen we delen daarvan niet uitvoeren 
zoals we bedacht hadden. Maar dit boek was op tijd klaar. 
 
In 2018 is het Twentehoes van start gegaan, het jaar waarin ook het Nedersaksisch convenant 
is ondertekend door het Rijk en de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Gelderland en Oost- en Weststellingwerf. Deze beide ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat we in 2019 op het gebied van streektaal, mooie projecten zijn gestart of hebben 
verstevigd.  
 
Deze verbreding van het werkgebied, leidde vanzelfsprekend tot een geografisch-bestuurlijke 
verbreding, een statutaire wijziging en naamswijziging. We zijn nu de Overijsselacademie, wat 
recht doet aan ons werkgebied. Maar we houden onze merknamen vast: IJsselacademie en 
Twentehoes. Ook hebben we nieuwe medewerkers kunnen aannemen, waardoor we wat 
minder kwetsbaar zijn geworden. 
 
In de verbinding Twentehoes en IJsselacademie, werken onze medewerkers hard aan een 
goede positie van de geschiedenis, taal en cultuur van Overijssel. Hier zijn we trots op. 
 
 
Ik wens u, namens het bestuur, veel gezondheid, vrijheid en verbondenheid. 
 
Annet Westerdijk 
Voorzitter  
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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag Provinciaal Programma 2017-2020 van de stichting 

Overijsselacademie over het jaar 2019. Het verslag is opgebouwd aan de hand van de 

programmalijnen en projecten zoals benoemd in het Provinciaal Programma streektaal en 

streekcultuur 2017-2020, plus de uitbreidingen van het provinciaal programma in de vorm 

van het Twentehoes (sinds 2018) en de versterking van het Nedersaksisch (sinds 2019).  

 

Binnen streektaal is 2019 een jaar van groei en verbinding geweest: het Nedersaksisch 

Convenant heeft gezorgd voor een verdere impuls op het gebied van streektaal binnen de 

provincie Overijssel en in verbinding met andere regio’s. Dit heeft geleid tot de oprichting van 

Levende Talen Nedersaksisch, een koepelorganisatie voor docenten in het Nedersaksisch en 

vormde het startpunt voor het op de kaart zetten van het Nedersaksisch in ons land. 

 

Binnen geschiedenis is 2019 het jaar van de voorbereiding op lustrumjaar 2020 Overijssel 

viert 75 jaar vrijheid geweest.  

Daarnaast was 2019 in formele zin voor de Overijsselacademie een historisch jaar: de 

stichting heette voorheen immers ‘Stichting IJsselacademie, maar gezien de activiteiten in het 

Twentehoes, werd de noodzaak tot naamswijziging gevoeld. In de communicatie met het veld 

hanteert de Stichting Overijsselacademie overigens nog wel beide handelsnamen: 

IJsselacademie en Twentehoes.   

 

Hierna volgt een verslag van de realisaties per programmaonderdeel (1.), alsmede een 

financiële samenvatting (2.).  

  



 
Jaarverslag Stichting Overijsselacademie  
Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
www.overijsselacademie.nl  

6 

1. Jaarverslag 
 

In 2019 is een vervolg gegeven aan de in 2017 gestarte uitvoering van het Provinciaal 

Programma 2017-2020. Naast de activiteiten die van begin af aan zijn gepland, en de 

uitbreiding sinds 2018 in de vorm van het Twentehoes, zijn er in 2019 aanvullende middelen 

beschikbaar gekomen voor enkele lopende projecten én het op de kaart zetten van het 

Nedersaksisch. Wat er binnen dit geheel van programmalijnen gerealiseerd is in 2019, staat in 

dit hoofdstuk vermeld. Deelprojecten van de Overijsselacademie met andere 

financieringsstromen dan het Provinciaal Activiteitenplan zijn waar relevant wél genoemd bij 

de betreffende projectlijn van het Provinciaal Activiteitenplan, maar dan onder een aparte 

subkop (bijvoorbeeld: 1.7.1. Wiesneus). Waar programmalijnen reeds in 2017-2018 afgerond 

zijn, wordt daar slechts beknopt melding van gemaakt.   

 

1.1 Taalhuus/hoes Overiessel 

 

Allerlei kleine verzoeken van partnerorganisaties, vrijwilligersinitiatieven en andere lokale 

verzoeken op het gebied van Nedersaksisch in Overijssel zijn het afgelopen jaar onder de vlag 

van de Overijsselacademie verzorgd.  

- De streektaalconsulent van de Overijsselacademie heeft zitting in het bestuur van de 

Stichting Nederlandse Dialecten, een internationale organisatie die de jaarlijkse 

Internationale Streektaal Conferentie verzorgt. Deze vond dit jaar plaats op 11 

oktober in Mechelen. In 2020 zal deze conferentie gehouden worden in het 

Overijsselse Oldenzaal. Hier draagt de Overijsselacademie (onder vlag ‘Twentehoes’) 

organisatorisch aan bij.  

- Er is een lezing gegeven aan de Turkse Arbeidersvereniging in Almelo over meertalig 

opvoeden, waarbij verschillende aanwezigen aangaven zich ‘Turker’ (een 

samentrekking van Tukker en Turk) te voelen.  

- Er zijn voor de SND verschillende Spotify-afspeellijsten in dialect gemaakt, met als 

thema’s ‘Uit alle Streken’,’ Kerst in alle Streken ’en ‘Meiske’. 
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- Met Nedersaksische partners is gewerkt aan de  Nedersaksische app Woordwies. 

Daarop zijn berichten van de streektaalinstituten te vinden en een woordspelletje, 

waarbij dialectwoorden in een Nederlandse variant kunnen worden vertaald. Per regio 

gaat het om 2000 woorden. De presentatie van de app vond plaats op 16 december, 

in de studio van RTV Drenthe. 

- Op 13 september vond het Entjes-symposium plaats, in het gebouw van 

Overijsselacademie/HCO in Zwolle. Het symposium vond plaats ter gelegenheid van de 

honderdste geboortedag van prof. dr. H. Entjes (1919-2006), die opgroeide en leraar 

was in Overijssel, promoveerde op het dialect van veen en die na zijn tijd in Groningen 

(hij was van 1974 tot 1984 hoogleraar Nedersaksisch) in Nieuwleusen ging wonen. Het 

symposium, georganiseerd in samenwerking met uitgever Van Gorcum, werd zeer 

goed bezocht. 

- Op die bijeenkomst werd ook het boek Nedersaksisch in een notendop gepresenteerd, 

waarbij het eerste exemplaar voor de weduwe van prof. Entjes was. Het boek is in 

uiterst korte tijd (er was vraag naar kennis na de ondertekening van het convenant) 

geschreven door vijf dialectologen, waaronder naast de huidige projectleider 

streektaalkunde nog drie auteurs die vroeger aan de Overijsselacademie gedurende 

kortere of langere tijd verbonden zijn geweest. 

- Op 22 september hield de projectleider streektaalkunde op uitnodiging een 

(Engelstalige) lezing over het Nedersaksisch aan de universiteit van Stockholm. Iets 

minder serieus was het optreden als Twentse taalprofessor op Zunnewende, 21 juni in 

Hellendoorn. 

- De projectleider streektaalkunde zat in de jury van de streektalenschrijfwedstrijd, die 

georganiseerd was in het kader van de manifestatie Overijsel Verwoord. 

- Op 26 september verzorgde de projectleider Streektaalkunde een webinar over het 

Nedersaksisch voor KTV-kennisnet. 

- Op 15 november werd het boek Overijsselse Vertellingen gepresenteerd in de 

Andreaskerk te Steenwijkerwold. Het gaat om een hertaling van een verhalenbundel 

uit de negentiende eeuw, geschreven door Pieter Heering, die van 1862 tot 1868 

predikant was van deze kerk. De hertaling en de inleiding zijn verzorgd door de 

projectleider streektaalkunde. 
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- Er waren in 2019 regelmatig bijeenkomsten van het Werkverband Dialecten. Vragen 

over dialect van uiteenlopende personen en instanties zijn beantwoord. Elke drie 

maanden is een bijdrage van de projectleider streektaalkunde verschenen in het 

online magazine Mijn Stad Mijn Dorp; de projectleider streektaalkunde leverde ook 

een bijdrage aan het Jaarboek Deventer en woonde de presentatie daarvan op 16 juni 

in Steenenkamer bij. 

- Leerzame én onderhoudende bijdragen over het dialect, geschreven door de 

projectleider streektaalkunde, zijn door de streektaalconsulent op Facebook geplaatst. 

 

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 Overijsselacademie in de lacune voorzien. 

Nadat in 2017 en 2018 de klankleer (vocalen, consonanten, diftongen) en de hoofdstukken 

over meervoudsvorming, verkleinwoorden en de werkwoorden waren afgerond, is in 2019 

gewerkt aan de bezittelijke voornaamwoorden, de bijvoeglijke naamwoorden, de lidwoorden, 

de persoonlijke voornaamwoorden, en de telwoorden. 

Voor de samenstelling wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat in het kader van het 

Goeman-Van Reenen-Taeldemanproject is verzameld 

(http://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 
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Wat nu vooral nog nodig is, is aanvullend veldwerk om de lacunes in het materiaal te dichten, 

en een eindredactie. In 2020 kan de grammatica (die over al de genoemde plaatsen gaat, met 

als referentiedialect het Oldenzaals) gepresenteerd worden, bij voorkeur op de dan in 

Oldenzaal te houden SND-dag. 

 

1.3 Jongeren, streektaal en identiteit  

 

In de periode 2017-2018 heeft de Overijsselacademie drie deelonderzoeken uitgevoerd naar 

de positie van het Nedersaksisch onder jongeren in verschillende delen van de provincie. 

Meer hierover is te lezen in de jaarverslagen van 2017-2018. Deze onderzoeken zijn 

uitgemond in een goed ontvangen publicatie in Levende Talen Magazine: W.S. Punte-Zwart et 

al. (2019) Regionale taal en identiteit bij jongeren. In gesprek over voordelen en vooroordelen, 

in Levende Talen Magazine (1), 2019. Deze projectlijn is hiermee afgerond.  

 

1.4 Streektaalevenementen en festivals  

 
De Overijsselacademie heeft in 2019 evenementen op het gebied van streektaal, cultuur en 

erfgoed organisatorisch ondersteund: Zunnewende, Twents Songfestival en Kamerbreed 

Genemuiden.  

Zunnewende het streektaalfestival 

met diverse artiesten uit het 

Nedersaksische taalgebied, 

kinderactiviteiten, archeologie en 

nog veel meer. Al sinds 2005 zijn 

we nauw betrokken bij dit 

prachtige festival op landgoed 

Schuilenburg te Hellendoorn. De 

editie 2019 vond plaats op vrijdag 

21 juni.  

(https://www.zunnewendefestival.nl/) 

 
  Zunnewendefestival, 21 juni 2019. Foto: Albert Bartelds. 
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Twentssongfestival te Ootmarsum is een talenten jacht op het gebied van streektaalliedjes en 

artiesten met als doelstelling dat er nieuw repertoire wordt geschreven en gespeeld door 

nieuw talent. We zijn sinds 2019 betrokken bij deze talentenjacht. Op zondag 30 juni werd 

editie 2019 georganiseerd. (https://twentssongfestival.nl)  

 

Kamerbreed Genemuiden is een nieuw evenement te Genemuiden. Ontstaan uit twee 

festivals welke de afgelopen jaren om en om werden georganiseerd: Streektaalfestival 

Eikoerei en cultuurfestival Genemusement. Deze samenvoeging is in 2019 op advies van de 

streektaalfunctionaris tot stand gekomen en vindt in 2020 voor het eerst plaats. Kamerbreed 

Genemuiden wordt een festival met veel streektaal maar ook andere disciplines zullen een 

plek krijgen. Het regionale en lokale erfgoed zal ook volop voor het voetlicht komen tijdens 

Kamerbreed Genemuiden op zaterdag 19 september 2020.  

 

De Overijsselacademie ondersteunt en adviseert deze drie evenementen op het gebied van 

fondsenwerving, conceptontwikkeling, subsidieaanvragen, begroting opstellen, 

programmering, publiciteit en organisatie.  

 

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: https://www.meertens.knaw.nl/kaart/. Hiermee is deze projectlijn 

afgerond.  

 

Met het oog op de periode 2021-2024 wordt er gewerkt aan een database, met als streven 

een aansprekende Atlas van de Overijsselse Dialecten. Vijfendertig verschijnselen met 

duidelijke variatie zijn nu geïnventariseerd. 
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1.6 Websiteonderhoud  

 

De website detaalvanoverijssel is succesvol gemigreerd, zodat de data via OpenAtalantis nu 

onder MijnStadMijnDorp te raadplegen is. Vrijwilligers controleren de database van het 

woordenboek van de Overijsselse Dialecten, en uniformeren de spelling. 

 

1.7 Primair en voortgezet onderwijs 

In 2017-2018 is door middel van pilotlessen verkend in hoeverre er in het onderwijs behoefte 

is aan Nedersaksisch lesmateriaal, en op welke vlakken deze behoeftes dan precies liggen. 

Deze verkenningen en proeflessen hebben waardevolle inzichten opgeleverd, waaronder het 

belang van een overkoepelende vereniging voor docenten die les (willen) geven in en over 

het Nedersaksisch, als instituut voor professionalisering, kennisdeling en uitwisseling van 

lesmaterialen. Hierom is in 2019 binnen de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (in de 

volksmond: Levende Talen) de ondervereniging Levende Talen Nedersaksisch opgericht.  

 

Levende talen Nedersaksisch 

De projectleider streektaalonderwijs van de Overijsselacademie is kartrekker bij de 

totstandkoming van de vereniging Levende Talen Nedersaksisch geweest. Dankzij de nodige 

persaandacht is het gelukt voorafgaand aan de Levende Talen-ALV van 6 april de benodigde 

steunbetuigingen (minimaal 25, ruimschoots gerealiseerd) te verzamelen. Hierna is een 

bestuur geformeerd waarin vanuit de verschillende Nedersaksische regio’s en 

onderwijsniveaus tot een divers samengesteld bestuur van zeven leden is gekomen. Levende 

Talen Nedersaksisch heeft beperkte eigen financiële middelen, via de vereniging Levende 

Talen en leunt voor de manuren en uitvoeringsbudgetten verder op de verschillende 

streektaalorganisaties in het Nedersaksisch taalgebied, waaronder de Overijselacademie.  

 

Binnen de projectlijn primair en voortgezet onderwijs in de Overijsselacademie is als gevolg 

van de pilots in 2017-2018 voor een tweesporenbeleid gekozen: aan de ene kant is er sterk 

ingezet op de landelijke lobby voor de aandacht voor het Nedersaksisch in de ontwikkelingen 
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binnen curriculum.nu (het nieuwe curriculum voor basisscholen en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs); aan de andere kant is er via aanvullende subsidie ruimte gekomen om 

ook zelf met een stevigere invulling te komen van hoe zo’n Nedersaksisch curriculum eruit 

zou moeten komen te zien.  

 

De inzet op het landelijke curriculum heeft gewerkt: in de conceptvoorstellen van 

Curriculum.nu staan de regionale talen expliciet genoemd onder ‘Grote opdracht 3: 

Meertaligheid’. Dit kan van onschatbare waarde zijn als het gaat om de positie van het 

Nedersaksisch in het onderwijs, mits de doorvertaling van dit rapport in het nieuwe 

curriculum in lijn is met het huidige voorstel.  

 

Met betrekking tot het basisonderwijs is er vanaf augustus 2019 een start gemaakt met de 

ontwikkeling van een nieuw curriculum en het beschrijven van de kerndoelen Nedersaksisch 

in het basisonderwijs. Hier is vanwege de specialistische kennis een externe kracht ingehuurd 

als curriculumontwikkelaar en is een start gemaakt met: 

- Het inlezen (onderzoek status minderheids- en streektalen in het Nederlandse 

onderwijs, onderzoek naar schrijf- en spellingswijzen) 

- Afstemming zoeken  met andere provinciale streektaalorganisaties en andere 

betrokken stakeholders om inzicht te krijgen in (het reeds aanwezige aanbod voor) het 

Nedersaksisch en meertaligheid in het basisonderwijs.  

- Daarnaast is er reeds bijgedragen aan de Landelijke Studiedag Nedersaksisch 

(georganiseerd door Levende Talen Nedersaksisch, op 21 juni 2019) met een 

verkennende workshop over de inhouden van een Nedersaksisch curriculum) en het 

SONT symposium over streektaalonderwijs, waar een plan van aanpak en bevindingen 

werden  gepresenteerd met betrekking tot de kerndoelen Nedersaksisch. De inhoud 

van deze presentatie is vervolgens gebruikt door Esther van Loo in een presentatie op 

het door het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde ‘Spreek maar’-

congres in Venlo. 

- Ook zijn er diverse interviews gedaan over dit thema, o.a. in De Stentor, RTV Oost en 

bij De Taalstaat op NPO1.  
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Op dit moment zijn de Kerndoelen Nedersaksisch gereed en afgestemd met de diverse 

streektaalorganisaties en gaat er gewerkt worden aan een plan van aanpak hoe het 

Nedersaksisch als taal en cultuur op een eigentijdse en aansprekende manier over te brengen 

bij de kinderen van de basisschool. Hiervoor wordt een programmagroep ingericht met kennis 

en kunnen van onder andere het Kennislectoraat Meertaligheid Stenden/NHL en de 

vereniging Levende Talen Nedersaksisch. 

 

Wiesneus  

Voor het basisonderwijs 

is De Wiesneus is een 

dialecttijdschrift voor 

basisschoolkinderen die 

wordt ontwikkeld door 

het Huus van de Taol, en 

dat in samenwerking met 

het CGTC, ECAL, en Huus 

van de Taol in vier van de 

vijf Nedersaksische 

provincies verspreid 

wordt. In 2019 werd de eerste 

Overijsselse Wiesneus uitgegeven, met twee edities: een Twentse editie (oplage 7.500 

stuks) en West-Overijssel (oplage 7.500 stuks). Wiesneus wordt enthousiast 

ontvangen door basisscholen en goed opgepakt in de media: bij RTL en RTV Oost is in 

de uitzending aandacht aan de Wiesneus besteed, de kinderkrant Kidsweek schreef 

een uitgebreid artikel over de Wiesneus en ook de kinderpagina van het tijdschrift 

Onze Taal besteedde aandacht aan de uitgave. 

  

Verder is in 2019 al veel werk verzet voor de versie voor maart 2020. Het onderwerp 

van de tweede Overijsselse Wiesneus wordt vrijheid, vanwege 75 jaar bevrijding. Er 

zijn 160 scholen in Overijssel die zich hebben aangemeld voor de editie van 2020. De 

 Voorkant van de Wiesneus 2019, edities West-Overijssel en Twente. 
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Voor Wiesneus 2020 zijn er audiobestanden van 

het Wiesneus-materiaal gemaakt, zodat ook 

docenten die zich (nog) niet zeker voelen in de 

streektaal de Wiesneus kunnen laten voorlezen 

aan hun leerlingen.		 

 

De Wiesneus wordt los van het provinciaal plan 

gefinancierd, via de regeling ‘Verhaal van 

Overijssel’, in samenwerking met de andere drie 

deelnemende provincies.  

 

Sybren van Tuinenfonds 

profielwerkstukkenwedstrijd   

In 2019 hebben alle middelbare scholen in 

Overijssel met examenklassen havo en vwo een 

oproep ontvangen mee te doen aan de Sybren  

van Tuinenfonds profielwerkstukkenwedstrijd voor het beste profielwerkstuk over 

regionale taal en geschiedenis in Overijssel. Op deze manier hoopt de 

Overijsselacademie geesteswetenschappelijk talent aan zich te binden en de 

onderzoek ondersteunende rol richting het voortgezet onderwijs op te pakken, bij 

gebrek aan algemene universiteit in onze provincie. In 2019 leidde dit tot 9 

inzendingen en is de profielwerkstukkenprijs toegekend aan een historisch onderwerp 

(zie ‘1.11 Regionaal Historisch Netwerk’). 

 

 

 

1.8 Nedersaksisch op de pabo’s  

De Overijsselacademie heeft op 17 januari 2019 een lunchlezing voor personeel en studenten 

van de Saxion-pabo in Deventer verzorgd. Alle Overijsselse pabo’s hebben in 2019 Wiesneus-

exemplaren voor de eigen studenten ontvangen. In samenwerking met de KPZ is voor het 

eerst de keuzemodule ‘Onderwies in de Taol van Thuus’ aangeboden, waar zich één student 

 Poster Sybren van Tuinenfonds profielwerkstukkenwedstrijd, 
verspreid onder alle havo/vwo-scholen in Overijssel. 



 
Jaarverslag Stichting Overijsselacademie  
Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
www.overijsselacademie.nl  

15 

voor aangemeld heeft. Hierbij is gekozen voor een traject-op-maat, aansluitend bij de wensen 

van de deelnemende student. Binnen de curriculumvernieuwing van de Saxionpabo’s in 

Deventer en Enschede heeft streektaal een kleine maar vaste plek in het curriculum 

gekregen: in leerjaar 2, kwartiel 4 komt dit thema aan bod binnen het vak ‘taal’. Omdat de 

route via de pabo’s relatief moeizaam verloopt, is er ook op verschillende andere momenten 

gezocht naar mogelijkheden leraren en leraren in opleiding bij te leren over de meerwaarde 

van de inzet van het Nedersaksisch in het taalonderwijs. Zo is er een workshop verzorgd op de 

Groninger dag voor de Taal, Kunst en Cultuur, zijn er twee workshops verzorgd aan de 

Academische pabo van de Hanze-Hogeschool, en is er een artikel gepubliceerd in MeerTaal, 

het tijdschrift voor taaldidactiek op de basisschool: W.S. Punte-Zwart (2019) Meertalige 

didactieken: verrijkend voor elke leeftijd. In: MeerTaal 7 (1), 2019.  

 

Landelijke studiedag Nedersaksisch 

De landelijke studiedag Nedersaksisch van de nieuw opgerichte vereniging Levende 

Talen Nedersaksisch op 21 juni 2019 in Zwolle trok meerdere lerarenopleiders 

(docenten aan de pabo). Zij kregen hier input over de manier waarop er ook op de 

pabo’s aandacht aan streektaal besteed zou moeten en kunnen worden.  
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Met name het verhaal van Alex 

Riemersma, de key-note speaker op 

deze dag, over de lessen die het 

Nedersaksisch kan leren van de wijze 

waarop het Fries een plek in het 

onderwijs gekregen heeft, maakte bij 

deze doelgroep veel indruk.  

 

1.9 Streektaal in de zorg 

 

Al enige jaren verzorgt de 

Overijsselacademie regelmatig 

gastlessen gegeven binnen de 

zorgopleidingen op het Deltion college 

te Zwolle en sinds kort ook op de 

Saxion Hogeschool te Enschede. Dit 

liep best aardig en de reacties waren onverdeeld positief. De kwetsbaarheid van dit project zit 

echter in de vrijblijvendheid én de afhankelijkheid van de gastlessen door de 

streektaalfunctionaris van de Overijsselacademie.  

 

In november 2019 is daarom begonnen met het voeren van gesprekken met diverse 

docenten binnen de Deltion-organisatie, om ons verhaal te ‘pitchen ’op de werkvloer. 

  Workshop Streektaal in de Zorg op Deltion College te Zwolle. 
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 Ook voor de regiegroep Nederlands (50 docenten) van het Deltion mochten we ons verhaal 

over de streektaal komen vertellen en te 

pleiten voor lessen over het 

Nedersaksisch binnen hun school. Ook 

daar een en al enthousiasme. 

 

Dit heeft inmiddels geresulteerd in 

diverse gastlessen buiten de 

zorgopleidingen om: bakkerijopleiding, 

artiestenopleiding, apothekersassistenten 

en schoonheidsspecialisten hebben een 

gastles Streektaal gehad, waarbij gebruik 

is gemaakt van de Overijsselacademie-

heruitgave  Jouw taal hoort bij jou (J. 

Bangma, Cedin, 2012), aangepast aan de 

situatie buiten Friesland. Allemaal tijdens 

het vak Nederlands. Ook hier blijken deze 

gastlessen goed aan te slaan en is het 

enthousiasme groot. 

 

Ook worden er op dit moment volop gesprekken gevoerd met diverse docenten van het vak 

Burgerschap. Binnen dit vak op het MBO ziet men veel mogelijkheden om aandacht te geven 

aan de Nedersaksische taal, cultuur en tradities. 

 

Er wordt momenteel verkend hoe bijvoorbeeld via Levende Talen Nedersaksisch 

(taal)docenten in het mbo scholing kunnen volgen om zelf in hun eigen onderwijs met 

streektaal aan de slag te gaan: een eerste verkenning van een train-the-trainer-concept dus.  

 

 

 

  Werkboekje Jouw taal hoort bij jou, datgebruikt wordt bij gastlessen in het mbo.  
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 1.10 Cursussen en lezingen voor volwassenen  

 

In 2019 is op verschillende plaatsen de lezing “Weten wa’j zegt” verzorgd, door de 

streektaalconsulent van de Overijsselacademie en de projectleider onderzoek. Deze lezing,   

Een informatieve avond over de geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in 

Overijssel, bestaat uit twee delen. Voor de pauze is er een informatief gedeelte over de 

geschiedenis van streektaal, waarin ingegaan werd op vragen als waar komt ons dialect 

vandaan, wat is eigenlijk het verschil tussen een dialect en een taal, hoeveel verschillende 

dialecten zijn er nog in Overijssel?  

Na de pauze ging volgende een opiniërend gedeelte, waarbij met de aanwezigen in gesprek 

gegaan werd over de stand van zaken  van het dialect en ondernam met het publiek een 

verkenning naar de toekomst van het dialect en tevens  vertelde hij over de diverse 

streektaalprojecten van de Overijsselacademie. 

 

1.11 Regionaal historisch netwerk  

 

Als kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel ontvangt de 

Overijsselacademie regelmatig vragen over allerlei historische onderwerpen en toepassingen 

in de provincie. De drie regiohistorici hebben vragen beantwoord en op verzoek geadviseerd 

bij de totstandkoming van diverse publicaties, tentoonstellingen en andere (digitale) uitingen 

op het gebied van regionale geschiedenis. 

 

Binnen de Stichting Overijsselacademie is sinds medio 2019 een derde regiohistoricus actief: 

niet alleen de Noordwest-Overijssel en Salland hebben een ‘eigen’ regiohistoricus, ook voor 

de regio Twente is een regiohistoricus aangesteld. Dit betekent een waardevolle uitbreiding 

van het regionaal historisch netwerk richting Twente. Binnen het Regionaal Historisch 

Netwerk zijn in 2019 verschillende specifieke activiteiten ondernomen:  

 

- In samenwerking met de werkgroep HooiDelta, de Rijksuniversiteit Groningen en 

historicus Wim Coster heeft de Overijsselacademie in 2018 een interview- en 

verhalenproject uitgevoerd rondom de hooibouw en hooicultuur in de IJsseldelta. De 
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resultaten van dit project zijn verwerkt in een wetenschappelijk onderzoeksrapport 

(https://bit.ly/2Gyi6Vy) en hebben een plaats gekregen in de tentoonstelling Hooi & 

Hooiers in de IJsseldelta, die in de periode april-oktober 2019 te bezoeken was in de 

De Veldschuur bij Rouveen. 

- In samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel, Allemaal Zwolle, Hogeschool 

Windesheim en de vereniging Jonge Historici heeft de Overijsselacademie twee 

Historische Cafés georganiseerd rondom de thema’s Onruststokers en Vrouwen in het 

verzet. Sprekers waren jonge historici en studenten van de lerarenopleiding 

geschiedenis van Windesheim. Op beide avonden kwam een overwegend jong publiek 

af. Eén van de studenten heeft zijn referaat verwerkt in een artikel voor het tijdschrift 

MijnStadMijnDorp (https://bit.ly/36IK4s9).  

- Er zijn redactiewerkzaamheden geweest voor de bundel Overijsselse Historische 

Bijdragen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

(VORG) en bezoeken/deelname aan verschillende bijeenkomsten, symposia en andere 

activiteiten.  

- Op 4 juli is de Sybren van Tuinen Profielwerkstukkenprijs uitgereikt aan een vwo-

leerling van de OSG Erasmus in Almelo. De regiohistorici van de Overijsselacademie 

hebben gefungeerd als jurylid. Deze prijs is toegekend aan het beste profielwerkstuk 

over een regionaal historisch onderwerp, in dit geval de invloed van de textielindustrie 

op de stadsontwikkeling  van Almelo. Bij de diploma-uitreiking heeft de regiohistoricus 

Twente de winnaar kort toegesproken en hem een cheque ter waarde van € 250,- 

overhandigd.  

- In opdracht van Routenetwerken Salland zijn historische teksten en afbeeldingen 

aangeleverd voor de fietsknooppunten langs het Overijssels Kanaal van Zwolle tot en 

met Deventer. De borden zullen in het voorjaar van 2020 klaar zijn.  

- Met behulp van een vrijwilliger is er een vooronderzoek gestart naar de sporen van 

het koloniale verleden in de Overijsselse archieven.  

- In samenwerking met de riettelersverenigingen in de Kop van Overijssel, 

Monumentenwacht en de boerderijenstichtingen in de provincie heeft de 

Overijsselacademie gesprekken gevoerd en een project opgezet over de rietcultuur in 
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Noordwest-Overijssel. Bij honorering van de aanvraag gaat het project in het voorjaar 

van 2020 van start.  

- Er zijn redactiewerkzaamheden geweest voor de bundel Overijsselse Historische 

Bijdragen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

(VORG) en bezoeken/deelname aan verschillende bijeenkomsten, symposia en andere 

activiteiten.  

 

1.12 De Hanze  

Deze projectlijn is in 2017-2018 afgerond, met de pop-up expositie De (nieuwe) Hanze: 

historisch fenomeen en publiekslieveling.   

 

1.13 Moderne Devotie  

Deze projectlijn is in 2018 afgerond, met het verschijnen van het boek De Moderne Devotie. 

Cultuur en spiritualiteit vanaf de middeleeuwen, door A. Dlabačová en R. Hofman (Zwolle: 

WBOOKS 2018).  

 

1.14 Patriotten en democratie  

De Overijsselacademie heeft in samenwerking met ANNO, de gemeente Deventer en het 

programma Overijssel Doet Mee van de provincie Overijssel een expositie gemaakt naar 

aanleiding van de viering van 100-jaar vrouwenkiesrecht en de Provinciale 

Statenverkiezingen. In de expositie was er aandacht voor de ontwikkeling van de provinciale 

democratie en de eerste Overijsselse vrouwen in de politiek. Vanaf half februari tot 18 maart 

2019 was de expositie in Zwolle te zien in de Stadkamer en in Deventer in de Stadsetalage. In 

Deventer is de expositie bezocht door ruim 4.000 bezoekers. Tijdens de Provinciale 

Statenverkiezingen was de expositie te bezichtigen op het station Zwolle en daarna maakte hij 

met het programma Overijssel Doet Mee een ronde langs diverse middelbare scholen in de 

provincie. Daarmee is deze programmalijn afgerond. 
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1.15 Oral History  

Met behulp van een vrijwilliger is een interviewproject gestart met landgoedbewoners, onder 

meer over de veranderende rol van landgoederen in de twintigste eeuw. Vijf betrokkenen bij 

landgoederen in Overijssel zijn in 2019 geïnterviewd. De interviews krijgen in 2020 een 

vervolg en worden dan (digitaal) gepubliceerd.   

 

1.16 High Tech Twente & 150 jaar Stork  

Dit project is in 2018 afgerond, met vanuit de Overijsselacademie een bijdrage die zich 

beperkt heeft tot het ontsluiten van het KMS-archief en het aanreiken van materiaal uit de 

beeldcollectie.  

 

1.17 Tweede Wereldoorlog 

De regio-historici van de Overijsselacademie hebben als uiting van deze projectlijn 

historische ondersteuning geboden bij het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid. Ook 

vanuit het HCO is hier een stevige bijdrage voor geleverd. In de media is er veel 

aandacht geweest voor de projecten en collectie WO2. Eén bericht ging de hele 

wereld over: WO2-specialist Paul Harmens ontdekte een uniek beeld in de collectie 

van de Zwolse beroepsfotograaf Jan Anthonie Eelsingh: de eerst bekende foto van de 

deportatie van Joden buiten Amsterdam. 

 

Lustrumprogramma 75 jaar vrijheid  

Het Lustrumprogramma 75 jaar vrijheid een apart door de provincie gefinancierd 

project van het Platform WO2 in Overijssel, een samenwerking tussen het Historisch 

Centrum Overijssel, het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats, het 

Bevrijdingsfestival Overijssel en het Memory Vrijheidsmuseum.  

 

Zowel het HCO als de Overijsselacademie hebben een stevige inhoudelijke bijdrage 

geleverd aan het lustrumprogramma Overijssel Viert Vrijheid. In april 2019 zijn samen 

met RTV Oost lunchbijeenkomsten georganiseerd in vijftien bibliotheken verspreid 

over de provincie. De rijke opbrengst van dit WO2 Café in de vorm van verhalen, 
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voorwerpen en documenten is gebruikt voor een boek met 25 persoonlijke verhalen 

over de oorlogstijd, dat op 25 maart 2020 zal verschijnen.  

 

Deze verhalen hebben ook gediend als inspiratiebron voor zeventien documentaires 

van RTV Oost, de onderwijsprojecten Freedom Challenge en Expeditie Vrijheid, het 

muziekprogramma Freedomsongs en als input voor een meer regionale benadering in 

het Memory Vrijheidsmuseum.  

 

Het educatieve programma Expeditie Vrijheid is ontwikkeld in 2019, ondersteund door 

Kennisnet en NDE. Met hulp van een tiental partnerscholen zijn zes thematische 

lessen gemaakt, waarbij de oorlog in de eigen woonomgeving van de kinderen 

centraal staat. Maar liefst 178 scholen hebben zich aangemeld voor Expeditie Vrijheid. 

 

Het educatieve programma Freedom Challenge is in 2019 ontwikkeld in samenwerking 

met RTV Oost. Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden uitgedaagd hun visie 

op vrijheid in een kort filmpje te vatten. De beste filmpjes krijgen een plaats in de 

programmering van RTV Oost.  

 

Voor de actie ‘WO2 in 100 

foto’s’ zijn in Overijssel door 

het publiek en 

erfgoedorganisaties de 

afgelopen tijd 150 

oorlogsfoto’s ingezonden. 

Een jury heeft hieruit de 50 

meest aansprekende foto’s 

gekozen, waarvan de helft 

na een digitale stemming 

meedingt voor het landelijke 

overzicht. Zowel van het 

provinciale als landelijke 

Aftrap WO2 Overijssel in 50 foto's door Andries Heidema - foto door Roel Gritter. 
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overzicht wordt een tentoonstelling gemaakt. Op 15 november 2019 gaf Commissaris 

van de Koning Andries Heidema het startsein voor het project in Overijssel. Het 

publiek kon vanaf dat moment tot eind december foto’s uploaden. De foto’s geven 

een gevarieerd beeld van de oorlog, zoals straatbeelden met Duitse soldaten, 

neergestorte vliegtuigen, vervolgde joden of bij de bevrijding opgepakte 

landverraders. Vanaf 15 januari tot en met 21 januari 2020 mag het publiek stemmen 

op de meest indrukwekkende foto per categorie.  

 

 

1.18 Recreatie en Toerisme  

 

De ambitie om vijftien verhalen van recreatieondernemers vast te leggen blijkt wat hoog 

gegrepen te zijn. In plaats daarvan zijn er drie pilots gestart om dit thema nader te verkennen. 

In 2018 heeft in 2018 alvast twee toeristische locaties in Twente onderzocht en beschreven in 

het tijdschrift MijnStadMijnDorp, te weten Bad Boekelo en Hotel-Restaurant De Broeierd in 

Enschede. In Steenwijkerland zijn er contacten gelegd met een recreatieondernemer die het 

historische stadsstrand van Vollenhove nieuw leven in wil blazen. Dit contact krijgt in 2020 

een vervolg. Er volgt nog een pilot in vermoedelijk Ommen. 

 

Verder zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen voor een project om de 600 panelen van het 

fietsroutenetwerk in Twente te voorzien van nieuwe teksten. Het gaat om korte verhalen die 

verwijzen naar een historische gebeurtenis op de betreffende plek. Het meerjarenproject is 

een samenwerkingsverband van Overijsselacademie, stichting Stad en Land en 

Routenetwerken Twente.  

 

1.19 Verhalend Landschap  

 

Om de invoer van veldnamen in een digitale databank mogelijk te maken is een formulier 

ontworpen. Om de werkbaarheid van het formulier te testen is uit uiteenlopende 

gepubliceerde veldnamenonderzoeken en representatieve invoer uitgevoerd door Frouwien 

Rose. Het formulier blijkt goed te voldoen. Het wachten is op het gereedkomen van het 
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programma HisGis, een project van de Fryske Akademy, zodat de namen aan de hand van dit 

formulier door vrijwilligers kunnen worden ingevoerd.  

 

Wel werd op 12 november 2019 de lezing ‘Over namen gesproken’ verzorgd, over de 

naamgeving in en om Blokzijl, voor het Gildenhuys aldaar, voor de Vereeniging tot beoefening 

van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deze lezing werd gehouden als alternatief voor een 

lezing over het project Verhalend Landschap, dat door technische vertraging nog niet kon 

starten. 

 

1.20 Overijsselse Koloniën van Weldadigheid  

 

In 2019 verscheen in de bundel Overijsselse Historische Bijdragen een artikel over de 

organisatiestructuur van de Maatschappij van Weldadigheid: ‘Naastenliefde en 

volksopvoeding. De subcommissie Steenwijk van de Maatschappij van Weldadigheid’ (J. 

Mooijweer, OHB pp. 209-228). De jaarbundel werd op 24 mei gepresenteerd in de 

voorjaarsvergadering van de VORG  te Hasselt. Bij die gelegenheid werd een lezing over dit 

onderwerp verzorgd. Dit geldt als afronding van de activiteiten in 2018, toen met de lancering 

van de audiotour Op Paupervisite, een bijbehorend routeboekje en diverse publicaties op 

MijnStadMijnDorp en in de Stentor de aandacht gevestigd werd op de in Overijssel gelegen 

koloniën Willemsoord en Ommerschans. Daarmee is deze programmalijn afgerond.   

 

1.21 MijnStadMijnDorp (HCO) 

 

Het  platform MSMD bestaat uit de deelnemersgroep, het digitale magazine, het 

collectiebeheersysteem Open Atlantis en de website mijnstadmijndorp.nl. Tot 2019 bestond 

daarnaast de onderzoeksomgeving onderzoekoverijssel.nl, die in 2019 geïntegreerd is in de 

vernieuwde website mijnstadmijndorp.nl. 
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Deelnemersgroep 

Met de Werkgroep Historisch Hellendoorn 

(Samenwerkingsverband tussen drie plaatselijke verenigingen), 

Historische Vereniging Het Olster Erfgoed, Muziekvereniging 

Excelsior, Memory Vrijheidsmuseum en Van Riemsdijkstichting 

staat het totaal aantal actieve deelnemers op 43 organisaties 

waarvan 32 historische verenigingen. Het streven is om eind 2020 

50% van de historische verenigingen aangesloten te hebben op 

MSMD. Er is te zien dat er echter een duidelijke toename vanuit 

andere hoeken zoals kleinere musea is. Daarnaast is er ook een 

intensivering van de deelname van de bestaande deelnemers.  

In tegenstelling tot voorafgaande jaren heeft er in 2019 geen 

netwerkdag MSMD plaatsgevonden. Reden hiervoor was de 

grootschalige aanpak van de nieuwe website MSMD, waarbij dit 

jaar met name de focus lag op de presentatie daarvan tijdens het deelnemersoverleg op 15 

november. 

 

Digitaal magazine MijnStadMijnDorp 

De regiohistoricus Noordwest-Overijssel heeft namens de Overijsselacademie zitting in de 

redactie van het digitale historische tijdschrift MijnStadMijnDorp. Het tijdschrift verschijnt 

vier keer per jaar en is een publicatieplatform voor iedereen die zich met de historie van 

Overijssel bezighoudt. In 2019 waren er circa 5.500 abonnees. De Overijsselacademie was 

nauw betrokken bij de vernieuwing van het tijdschrift, waarbij zowel het ‘magazine-gevoel’ als 

de gebruiksvriendelijkheid sterk zijn verbeterd. 

 

Open Atlantis  

De vernieuwde website MSMD draait rechtstreeks op het collectiebeheersysteem Open 

Atlantis. Alle content wordt op deze manier duurzaam bewaard. Organisaties maar ook 

particulieren met een interessante collectie, krijgen binnen MSMD de mogelijkheid om hun 

Nieuwe website MijnStadMijnDorp werd feestelijk 
gepresenteerd aan de deelnemers, 15 november 
2019 
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digitale collecties te beheren in OpenAtlantis. Het gebruik van dit collectiebeheerssysteem is 

voor non-professionele organisaties en particulieren gratis.  

In 2019 is er met steun van het NDE de museale module van Atlantis met Linked Open Data 

verrijkt Dit is gedaan in samenwerking met het Memory- Vrijheidsmuseum. Dit houdt in dat 

de metadata van de collectiestukken die het museum gaat beschrijven voldoen aan 

internationale standaarden, maar ook dat men over de hele wereld de museale stukken via 

deze standaarden kan terugvinden. Een verrijking van de website MSMD aangezien ook 

andere deelnemers van deze module gebruik kunnen maken. 

 

Website mijnstadmijndorp.nl 

In 2020 bestaat de website MSMD tien jaar. De website in zijn huidige vorm heeft in de loop 

der jaren een aantal keren een upgrade gehad, waarin grote wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Tussendoor zijn kleinere aanpassingen gedaan waaraan geen functioneel ontwerp ten 

grondslag lag, maar door ervaring noodzakelijk of wenselijk bleken. De website is gebouwd in 

Drupal 7, de upgrade naar een nieuwe versie van Drupal 8 (daarna 9) is een (noodzakelijke) 

migratie met grote technische en financiële consequenties, die voor of in 2020 uitgevoerd 

moest worden, omdat daarna Drupal 7 niet meer ondersteund wordt.  

Deze upgrade was voor HCO een goed moment om te kijken of het gehele platform nog goed 

functioneert en te kijken naar nieuwe functionele opties. Er heeft een gebruikers- en 

klantreisonderzoek plaatsgevonden, er is een functioneel ontwerp voor de website MSMD 

opgesteld en vervolgens is er opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuwe website. 

In de nieuwe omgeving zijn een aantal aanpassingen gedaan voor gebruikers met een visuele 

beperking. Zo zijn ALT-teksten toegevoegd aan afbeeldingen en zijn verhalen door de nieuwe 

opmaak beter leesbaar (o.a. groter en eenvoudiger lettertype). Voor content geplaatst door 

derde partijen is er nog een verbeterslag te slaan. Voor 2020 is dit een aandachtspunt voor de 

verdere ontwikkeling van het platform. Qua financiën heeft de keus voor de nieuwe website, 

rechtstreeks draaiend op het collectiebeheersysteem Open Atlantis, een aanzienlijke 

vermindering in exploitatiekosten opgeleverd.  
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Content MijnStadMijnDorp 

 

Tot halverwege 2019 presenteerde de Overijsselacademie haar publieksgerichte projecten via 

de portal MijnStadMijnDorp. Zo heeft de Overijsselacademie in de eerste helft van 2019 elke 

maand een nieuw thema uitgelicht, waarbij telkens is 

gezocht naar originele invalshoeken om de 

geschiedenis van Overijssel te belichten. Dit gebeurt 

onder andere in samenwerking met vrijwilligers, zoals 

bij de themapagina over de reis van Lodewijk 

Napoleon door Oost-Nederland. De vernieuwde 

website van MijnStadMijnDorp leent zich minder 

goed voor dergelijke vormen van contentpresentatie. 

In 2020 worden de consequenties hiervan in de keuze 

voor MijnStadMijnDorp als online presentatieportal 

voor projecten van de Overijsselacademie verkend 

met koppeling duurzame opslag content in het collectiebeheersysteem Open Atlantis. 

 

  Workshop Twents keramiek van het Twentehoes. 
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1.22 Twentehoes  

Het Twentehoes heeft de eerste helft van 2019 diverse 

voorbereidingen getroffen en gewerkt aan een actieve 

programmering. Dit heeft geresulteerd in een breed palet 

aan activiteiten in samenwerking met verschillende 

partners, die ook goed opgepikt zijn in de media.  

 

Op 21 juni had het Twentehoes een grote tent voor eigen 

programmering tijdens het Zunnewendefestival in 

Hellendoorn. Daar kwamen jong en oud bij elkaar om te 

genieten van onder andere de Gladjakkers, de winnaar van 

het Twents Songfestival 2018, Twentse dichters, een 

Twentse quiz en een workshop Twentse spreuken 

schilderen.  

 

Op zondag 30 juni vond het Twents Songfestival 

Ootmarsum plaats. Het Twentehoes heeft in de voorbereiding, ter plekke en in de follow-up 

in de pers na afloop een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van dit evenement. 

Vermeldenswaardig is dat het Songfestival in 2019 een jonge winnares had, met een 

vertaalde cover van Lady Gaga. Dit nummer is in de weken na het songfestival zelfs op radio 2 

gedraaid. Een teken dat de streektaal absoluut niet uitsterft.  

 

  De winnende foto de Wiesneusfotowedstrijd op social media. 
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Op 1 september vierde de bibliotheek Hengelo haar 100 

jarig bestaan. Het Twentehoes was als "bewoner" van dit 

pand uiteraard aanwezig. In samenwerking met de 

Kreenk Vuur Twentse sproak was er een boekenmarkt. In 

een vlog van het Twentehoes met Burgemeester 

Schelberg van Hengelo werd duidelijk dat ook hij de 

streektaal een warm hart toe draagt en het zelf ook 

beheerst.  

(https://www.facebook.com/twentehoes/videos/471326747043672/) 

 

Het Twentehoes heeft een lezing ‘Twents veur dummies’ gegeven op het 

streektaalsymposium van de Stichting Nederlandse Dialecten op 11 oktober 2019. Een 

uitgebreid artikel hierover in de gehele editie van de TC Tubantia heeft veel 

naamsbekendheid opgeleverd. Oplage circa 137.000.  

 

Op 12 oktober 2019 had het Twentehoes een pop-uphoes in De Museumfabriek in Enschede, 

in het kader van de Museumnacht Enschede. We hadden een jong kunstenaarscollectief uit 

Zwolle uitgenodigd om hun blik op Twente te werpen door middel van het maken van een 

zine (een soort tijdschrift). Dit werd zeer gewaardeerd door het publiek dat hun proces 

gaandeweg kon zien vorderen. De Kreenk veur de Twentse Sproak had een quiz meegenomen 

waardoor verschillende leeftijdsgroepen aan de gang gingen met het vertalen van 

verschillende Twentse woorden. Circa 1000 mensen hebben die nacht deelgenomen aan de 

gevarieerde Twentehoesprogrammering, die bestond uit gedichten in het Twents, een lezing 

  Artikel in TC Tubantia over het Twentehoes, 11 oktober 2019. 
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over Streeksieraden, "spoken word" in het Twents en het kunstenaarscollectief "De 

beeldkeuken" uit Zwolle. 

(https://www.facebook.com/twentehoes/videos/373605566851030/) 

 

Op 25 oktober vond bij het Twentehoes de uitreiking plaats van het Jaarboek Twente en de 

Twentse Almanak. Met ruim 80 aanwezigen van de historische- en taalverenigingen uit 

Twente een goed bezochte netwerkbijeenkomst. De regiohistoricus Twente sprak namens het 

Twentehoes tijdens deze geslaagde middag.  

 

Tijdens de Landgoed Twente Fair op 26 en 27 oktober in het Lutterzand heeft het 

Twentehoes promotie gemaakt met als doel naamsbekendheid en mede de Wienseus. Van de 

circa 10.000 bezoekers hebben verscheidene mensen de taalquiz van de Kreenk Vuur 

Twentse Sproak gemaakt. Het leverde heel veel positieve reacties een aanvragen voor de 

Wiesneus 2020 op.  

 

Eind november heeft het Twentehoes een activiteit in eigen huis gehad: een workshop 

Sinterklaasgedichten schrijven in het Twents. Hier is op RTV Oost een mooi verslag van 

verschenen. (https://www.rtvoost.nl/media/140930/Video-Sinterklaasgedicht-n-schriev-n-in-t-Nedersaksisch) 

 

In december 2019 was het Twentehoes te vinden in de Stadsherberg in Enschede, een 

onderdeel van Woar geet opan met Kesmis, bewapend met een Twents Woordenboek en 

porselein om wat in mekoar te knooien veur ’t Kerstdiner.  

 

In Borne vond op 8 december het Kulturhus Festival plaats. Het Twentehoes verzorgde ook 

hier een bijdrage. In het kader van de opening van het nieuwe Kulturhus in Borne kwamen we 

langs met onder andere voorleesverhalen in het Twents en het dialecttijdschrift Wiesneus. De 

jonge Twentse leu werden vooral blij van het grote stand in bord dat we hadden gemaakt als 

mooie omlijsting voor een vrolijke foto. Men kon zelfs een mooi dialectspel winnen door de 

leukste foto te maken en op te sturen, met gloepens mooie inzendingen als gevolg. 
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Het Twentehoes was tevens met een stand, boekverkoop, gratis Wiesneuzen en interactieve 

activiteiten voor kinderen (gekoppeld aan de Wiesneus) aanwezig bij Grenzenloos Plat(t) op 

23 juni bij Erve Kots, bij de Noaberdagen in Lievelde op 28-29 september en bij de Landgoed 

Twente Fair op 26 en 27 oktober in de Lutte.  

 

Sinds november heeft het Twentehoes maandelijks een column in de "Hart van.... Kranten". 

Deze gratis huis-aan-huiskrant verschijnt in een oplage van 256.900 stuks in Twente.   

 

Daarnaast lopen nog samenwerkingen met RTV Oost, het Veenmuseum in Westerhaar-

Vriezenveensewijk en de gemeente Twenterand. Bij RTV Oost wordt gekeken of er provincie 

breed mogelijkheden zijn voor nieuwe samenwerking en radio en tv programma's.  

Het Veenmuseum en De gemeente Twenterand hebben ons benaderd voor 

vertaalwerkzaamheden. Dit zal naar alle verwachtingen in 2020 worden afgerond.  

 

Terugkijkend op 2019 valt op dat vrijwel de gehele programmering van het Twentehoes op 

locatie plaatsvindt, in samenwerking met partners door (een onderdeel van) de 

programmering van evenementen te verzorgen. Hierin is het Twentehoes dus minder 

gebonden aan een fysieke plek (een ‘hoes’), en dat komt de zichtbaarheid van het 

Twentehoes ten goede.  

 

1.23 Positionering van het Nedersaksisch  

In de eerste maanden van het project in (sep’19- dec’19) is er veel tijd en energie 

geïnvesteerd in een professionele aanpak door een kwartiermaker/programmacoördinator 

om te komen tot een plan van aanpak met betrekking 

tot het positioneren van het Nedersaksisch. Hiervoor 

zijn vele betrokken stakeholders binnen dit thema en 

andere belanghebbenden benaderd met de vraag hun 

visie te geven op het Nedersaksisch en de wijze waarop 

de gebruiksmogelijkheden vergroot zouden kunnen 

worden. Op basis van deze gesprekken is er een 

merkverhaal (‘Ik ben een Nedersaks’) ontwikkeld met 
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een programma aanpak hoe dit merkverhaal van de Nedersaksische taal en cultuur over te 

brengen aan de verschillende relevante doelgroepen. Binnen deze programma aanpak 

vertellen we vanuit een gezamenlijke aanpak: 

Ø Hoe we de Nedersaksische taal en cultuur willen uitdragen 
Ø Hoe we het overbrengen op onze kinderen en kleinkinderen 
Ø Hoe we de gebruiksmogelijkheden vergroten in breed maatschappelijk perspectief 

 

Dit heeft geresulteerd dat er op dit moment vanuit de verschillende streektaalorganisaties 

commitment en draagvlak voor het plan is en er op dit moment aan een verdere uitwerking 

(zoeken naar financiële middelen voor de langere termijn) en uitvoering gewerkt wordt. Want 

de stakeholders vinden het van groot belang dat onze Nedersaksische taal en cultuur op een 

eigentijdse wijze gepositioneerd wordt binnen een breed maatschappelijk perspectief. Dus 

naast onderwijs en educatie, ook binnen cultuur, zorg en maatschappij, (vrijetijds)economie 

en openbaar bestuur. En vanuit de gezamenlijke positionering zijn we in staat de 

Nedersaksische taal en cultuur verder te versterken richting relevante doelgroepen en het 

tevens door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Door hen te attenderen op onze 

unieke taal en cultuur en wat meertaligheid met je kan doen, dragen we bij aan de 

instandhouding van dit unieke Europese erfgoed in een prachtig deel van het Europees 

continent. 
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2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatsbestemming)   

 

 31-12-19 31-12-18 31-12-18* 
Activa    

Vlottende activa 1) 26.221 6.592 6.592 

Nog te ontvangen subsidies 2) 537.716 534.190 - 

Liquide middelen 3) 88.003 148.771 148.771 

Totaal activa 651.941 689.553 155.363 
    

Passiva    

Eigen vermogen 4) 163.514 88.806 49.238 
Sybren van Tuinenfonds 5) 9.162 11.370 11.370 
Vlottende passiva 6) 53.596 78.452 78.453 
Subsidie verplichtingen 7) 425.669   510.925 16.302 1)                           

Totaal lasten 651.941 689.553 155.363 
 

  
   

1)   deze post in 2018 was gepresenteerd als bestemmingsreserve, welke in 2019 vrijvalt. 

Algemeen: 2018* zijn de cijfers voor de stelselwijziging, 2018 de cijfers na de stelselwijziging in 2019. 
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2.2 Staat van Baten en Lasten  
 Rekening Begroting Rekening Rekening 

 2019 2019 2018 2018* 
BATEN     

Bijdrage uit Provinciaal 
Programma 8) 332.713 300.000 287.142 220.000 

Subsidies gemeenten 9) 47.973 48.164 50.039 50.039 
Realisatie overige 
projecten 10) 7.295  322 4.000 

Projectbaten 11)  139.000 5.420 18.420 
nedersaksisch 67.817    

wiesneus 10.000    

Voucher 1) 13.800    

Donaties en giften 12) - - 862 862 
Overige baten / 
detachering 13) 64.679 42.500                           

-  
                          

-  
Totaal baten 544.277 529.664 343.785 293.321 

     

LASTEN     

Materiële projectkosten 
alg.14) 7.727 225.017 81.984 81.984 

Provinciaal programma 70.096    
nedersaksisch 67.817    

wiesneus 9.664    

voucher 13.800    

Personeelskosten 15) 257.833 269.666 185.042 185.042 

Huisvestingskosten 16)  12.497                           
-  

                          
-  

Organisatiekosten 17) 41.232 30.702 37.307 37.307 

Totaal lasten 468.169 537.882 304.333 304.333 
     

Resultaat 76.108 -8.218 39.452 -11.012 

 

 

 

 

 

 
1) Het voucherproject is inhoudelijk afgewikkeld via het Historisch Centrum Overijssel. Staat budgetneutraal in de 

jaarrekening van de Overijsselacademie. 
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2.3 Kasstroom overzicht  

 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten   
Operationeel resultaat   €                 76.108  

   
Correctie voor afschrijvingen  €                          -     
Correctie voor mutaties in Eigen vermogen agv vrijval ‘donateurs voor leven’  €                 -1.406   
Correctie voor mutaties in voorzieningen en bestemmingsfondsen  €                 -2.209   
Correctie voor werkkapitaal (mutatie in balanspositie)   

Vlottende activa  €                 -4.691   
Nog te ontvangen subsidies  €                 -3.526   

Vlottende passiva  €              - 39.794   
Subsidieverplichtingen  €              -85.256   

Correctie voor ontvangen en betaalde interest  €                          6     
Totaal correcties   €             -136.876  

   
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   €               -60.768  

   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   €                           -    

   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   €                           -    

   
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   €               -60.768  

   
Mutatie geldmiddelen   
Stand per 1 januari   €              148.771  

Stand per 31 december   €                 88.003  

Mutatie in boekjaar   €               -60.768  

   
 
Toelichting: 
Vanwege de toegepaste stelselwijziging en het feit dat in 2019 het eerste jaar van opname van het kasstroomoverzicht is, is 
afgezien van opname van vergelijkende cijfers in het kasstroomoverzicht. 
 
 
2.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Algemene toelichting grondslagen 
 

Stichting Overijsselacademie is gevestigd in Zwolle en als stichting ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 004033905. Stichting Overijsselacademie is in het kader van de 
jaarverslaggeving te typeren als een kleine organisatie zonder winststreven (OZW). Bij de opstelling van de 
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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 Overijsselacademie 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. 
 

Stelselwijziging 
Tot en met boekjaar 2018 werd voor de subsidiebaten en -verplichtingen het kasstelsel toegepast, waarbij de 
baten werden verantwoord op basis van de ontvangen voorschotten. 
De voor deze projecten geleverde prestaties, werden op basis van de realisatieafspraken, op de ontvangsten in 
mindering gebracht. Het resterende saldo werd verantwoord in een bestemmingsfonds en eventuele tekorten 
werden aangevuld vanuit de algemene reserve, zodanig dat het saldo van deze bestemmingsfondsen ten 
minste nihil was. 
  
Vanaf het boekjaar 2019 is de presentatie en verantwoording van de subsidietegoeden, -verplichtingen en 
realisatie gewijzigd. 
Deze stelselwijziging is primair van toepassing op het Provinciaal Programma en andere projectsubsidies 
waarvoor de stichting (via het HCO) op beschikkingsbasis toezeggingen ontvangt. 
Deze stelselwijziging is niet van toepassing op de exploitatiesubsidies die van diverse gemeenten worden 
ontvangen, deze worden nog steeds op basis van bankontvangst als bate verwerkt. 
De directie en het bestuur zijn van mening dat door de stelselwijziging een beter inzicht in de eigen prestaties 
van de stichting ontstaat. 
  
De totale subsidie wordt na toekenning op de activazijde van de balans als nog te ontvangen tegoeden  en op 
de passivazijde als nog te verrichten prestaties verantwoord. 
De ontvangen subsidievoorschotten worden afgeboekt van de nog te ontvangen subsidie en de prestaties 
(realisatie) worden verantwoord als subsidiebaten en tevens in mindering gebracht op de subsidieverplichting. 
  
Om te voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving inzake 
Stelselwijzigingen (RJ 140) en om inzicht te geven in de effecten op het resultaat en het vermogen van deze 
stelselwijziging, heeft de directie naast de vergelijkende cijfers over 2018 ook een herrekende balans en staat 
van baten en lasten over 2018 opgenomen. Daarbij is de hierboven genoemde stelselwijziging retrospectief 
toegepast op het Provinciaal Programma. 
 
Het effect op het vermogen en resultaat wordt nader toegelicht in de toelichting op het eigen vermogen. 
Tevens is de toelichting op het Provinciaal programma 2017-2020 uitgebreider dan gebruikelijk omdat het 
verloop vanaf de toekenning in 2017 tot en met de realisatie per balansdatum 2019 is opgenomen. 
 

Grondslagen voor waardering 
 

 
  

 

Vlottende activa
• Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (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.

 
 

• Nog te ontvangen subsidies 
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De post Nog te ontvangen subsidies bestaat uit het saldo van de (totale) beschikkingen die zijn toegekend en 
de voorschotten die zijn ontvangen. 

 
• Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 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. 
 
 
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. 
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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. 
 

2.5 Toelichting 
Balans 

• Activa 
De activa bestaan uit: vlottende activa, overige vorderingen en overlopende activa en liquide middelen: 

1) De vlottende activa bestaan uit reguliere debiteurvorderingen (zonder voorziening voor 
oninbaarheid) 

2) De overige vorderingen en overlopende activa zijn de nog te ontvangen bedragen voor het 
Provinciaal programma (totale beschikking -/- ontvangen bedragen: €412.968) en overige 
subsidies (€124.300) 

3) De liquide middelen bestaan uit de saldi van de bankrekeningen. 
 

• 4) Kapitaal en reserves 
Het Eigen vermogen bestaat uit de bestemmingen van positieve resultaten uit voorgaande jaren. Een aantal 
voorheen uitgesplitste posten zijn samengevoegd onder het eigen vermogen. In onderstaande tabel is dit 
inzichtelijk gemaakt. Het saldo van de donaties en saldo’s van reeds beëindigde projecten zijn vrijgevallen ten 
gunste van de resultatenrekening. 
 
 31-12-19 31-12-18 31-12-18* 

Eigen vermogen    

Saldo primo boekjaar 88.806 49.238 45.045 
Vrijval fondsen en reserves tgv 
resultaat 17.709 - - 

(regulier) resultaat boekjaar  58.400 39.568 4.193 

Saldo ultimo boekjaar 163.514 88.806 49.238 
 
Door de stelselwijziging in 2019 is het resultaat positief beïnvloed: de baten zijn hoger geworden, de kosten 
gelijk gebleven. Het eigen vermogen bestaat uit: 
 
 31-12-19 31-12-18 31-12-18* 

Samenstelling eigen vermogen    

Stichtingskapitaal 5 5 5 

Continuïteitsreserve 87.394 47.826 43.633 

Donateurs voor het leven 0 1.407 1.407 

Saldo primo boekjaar 87.399 49.238 45.045 

Vrijval ‘Donateurs voor het leven’ 1.407 - - 

Vrijval reserves tgv resultaat 16.302 - - 

(regulier) resultaat boekjaar  58.400 39.568 4.193 

Saldo ultimo boekjaar 163.514 88.806 49.238 
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Het bestuur heeft besloten het donateursbeleid te beëindigen, alle in 2018 en 2019 ontvangen donaties zijn 
terugbetaald aan de donateurs. De nog bestaande reserve valt in 2019 vrij ten gunste van de 
continuïteitsreserve.  
 
 
 

• 5) Sybren van Tuinen Onderzoekfonds  
In 1998 heeft het bestuur van de Stichting besloten het Overijsselacademie 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 Overijsselacademie en de relatie tussen het regionaal bepaald/gemotiveerd 
(wetenschappelijk) onderzoek en het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit te versterken. Sinds 2018 
wordt er niet (meer) aan het fonds gedoteerd. In 2019 is de scriptieprijs ten laste van het fonds gebracht. 
 

• 6) Vlottende passiva 
De vlottende passiva bestaan uit: 

o Belastingen, premies en sociale verzekeringen 
  § Omzetbelasting (€1.069) 
§ Loonheffing (€13.270) 

o Kortlopende schulden tav pensioenen (€0) 
o  Crediteuren, overige kortlopende schulden en overlopende passiva (€39.256) 

  
• 7) Bestemmingsfondsen - subsidieverplichtingen 

In de jaarrekening 2018 is gekozen voor een andere wijze van verantwoorden. De totale subsidie wordt na 
toekenning geactiveerd als nog te verrichten prestatie. De jaarlijkse realisatie wordt daar aan onttrokken. Er is 
hiervoor dus geen bestemmingsreserve meer. Deze wijze van presenteren van de prestatie in de winst en 
verliesrekening, en het saldo op de balans geeft meer inzicht in de soliditeit van de stichting en geeft een meer 
reeel beeld van de geleverde prestatie. In t kort: voorheen werd de prestatie weergegeven door het weergeven 
van de ontvangen voorschotbetaling. 
 
Uitsplitsing subsidie-verplichting  
 
Provinciaal programma   € 260.688 
Nedersaksisch    € 132.182 
Detachering ihkv 75 jaar bevrijding  €   22.800 
Wiesneus (beschikking ’19 – real ’20) €   10.000  
  Totaal    € 425.669 
 
 
Verloop verplichting Nedersaksisch 
 
Beschikking in 2019   € 200.000 
Realisatie 2019    €   67.818 
Nog te realiseren 2020   € 132.182 
 
Verloop detachering ihkv 75 jr bevrijding 
 
Afspraak OIJA – HCO (2019)  € 68.400 
Realisatie in 2019   € 45.600 
Nog te realiseren 2020   € 22.800 
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Verloop provinciaal programma 2017 – 2020 

 

 
 
 

 

8) Staat van Baten en lasten  

De baten van de Overijsselacademie worden met name gevormd door de gerealiseerde productie voor het 
Provinciaal Programma. De medewerkers schrijven uren op alle activiteiten waarvan hierboven verslag is 
gedaan. Het tarief wordt als volgt berekend: op basis van directe loonkosten op basis van 1.600 uren per 
medewerker, vermeerderd met 40% als vergoeding voor de indirecte kosten. De materiele kosten (inkoop en 
inhuur) worden één-op-één doorgerekend naar het provinciaal programma. 
 
Naast het provinciaal programma zijn er een aantal projecten: 

- Nedersaksisch (2 jaar) 
- Voucherproject 
- Wiesneus 

 
De directe kosten op deze projecten worden bekostigd uit de baten per project. De looptijd van deze projecten 
is maximaal 2 jaar, waarbij toerekening van de baten en lasten toevalt aan het jaar waarin de activiteit is 
verricht. 
 
 
9) Gemeentelijke subsidies. 
De volgende gemeenten hebben middels subsidies bijgedragen aan de Stichting Overijsselacademie: 

• Zwolle  € 30.576 
• Deventer €   9.250 
• Kampen  €   5.363 
• Olst-Wijhe €   1.534 
• Staphorst €   1.250 

Totaal  € 47.973 
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11) Projectbaten. Er zijn nu een drietal projecten die meerdere jaren lopen: het Nedersaksisch en 
voucherproject 2 jaar, Wiesneus meerdere jaren (waarbij per jaar een beschikking wordt afgegeven door de 
Provincie Overijssel) 
 
13) Overige baten. In het kader van 75 jr vrijheid is een medewerker uitgeleend aan het Historisch Centrum 
Overijssel. Een deel van de bate is in 2019 verantwoord (€45.600), de rest komt in 2020 (€22.800). 
Daarnaast is onder deze post de vrijval van de balansposten opgenomen (in totaal €17.708) 
 
14) Materiële kosten. Voor zover ze betrekking hebben op specifieke projecten staan ze uitgesplitst.  
 
15) Toelichting personeelskosten 

• Loon/salaris   € 192.604 
• Sociale lasten / pensioen  €   46.287 
• Overige personeelskosten  €   18.942 

Totaal  € 257.833 
 

Op 1 januari 2019 was de personeelsbezetting 3,11fte. Op 31 december was dat 4,89 fte. De extra inzet is ten 
behoeve van projecten (o.a. Nedersaksisch) en het uitlenen van vast personeel aan het HCO in het kader van 
75 jr bevrijding. 
 
 
17) Organisatiekosten. Deze bestaan uit kosten voor de (inhuur van ) administratie en control werk, 
accountantscontrole, kosten voor de website en overige kosten (verzekeringen etc.). In 2018 was onder deze 
post tevens een doorbelasting (à €17.224) opgenomen voor de dienstverlening van het HCO. Voor 2019 en 
2020 heeft de directie van het HCO besloten af te zien van een doorbelasting. 
 

 
Beknopte vergelijking realisatie – begroting 
De omzet in werkelijkheid benadert de begroting. De lasten blijven achter, met name op het punt van 
materiele projectkosten. Belangrijkste verschil ‘op de achtergrond’ is dat de begroting nog volgens de oude 
systematiek is gemaakt (baten op kasstelsel). Materieel is de inzet nu verantwoord op basis van werkelijke 
(geschreven) realisatie, die naar verhouding iets hoger ligt door correcte toepassing van de subsidierichtlijnen, 
dan via het ‘oude’ systeem. 
Doordat de baten – in verhouding tot de lasten – hoger zijn dan de mix in de begroting is het resultaat hoger. 
 
De opgave voor de Overijsselacademie is om de uitvoering zo in te richten dat die past binnen de 
verantwoordingseisen van de diverse contribuanten – opdrachtgevers. Het overgrote deel is op basis van een 
(publiekrechtelijke)  subsidierelatie. Een beperkt deel op basis van (privaatrechtelijk) opdrachtgever- 
opdrachtnemerschap. 
 
 

De exploitatie van de Overijsselacademie is in belangrijke mate afhankelijk van de toegekende subsidie van de 
provincie Overijssel. In 2020 wordt de voorbereiding getroffen voor een nieuwe vier-jaarsperiode (2021 – 
2024). Daarnaast wordt gekeken hoe de activiteiten van de Overijsselacademie zich verhouden tot de 
activiteiten van het Historisch Centrum Overijssel voor wat betreft ‘zichtbaar’ zijn in de samenleving. 
Qua bedrijfsvoering is de Overijsselacademie sterk verbonden met het Historisch Centrum Overijssel. In 2020 
zal worden bekeken hoe de ondersteuning verder kan worden verstevigd. Hierbij komt ook aan bod dat (de 
berekening van) de vergoeding wordt herbeoordeeld. 
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Vaststelling 

Vaststelling inclusief resultaatbestemming in de bestuursvergadering van 

 

 

 

 

__________________________    _______________________ 

Mw. drs. K.A.H. Westerdijk, voorzitter   Dhr. drs. V. Robijn, directeur 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan het bestuur van de Stichting Overijsselacademie  

 
 

1 Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019 
 

1.1 Ons oordeel 
Wij hebben de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019 van de Stichting Overijsselacademie 

te Zwolle gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Overijsselacademie per 31 december 

2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven, RJk C1. 

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2019;  

2. de staat van baten en lasten over 2019;   

3. het kasstroomoverzicht over 2019; en 

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.   

 

1.2 De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Overijsselacademie zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

2 Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 

die bestaat uit:   

- Het voorwoord door het bestuur;  

- Het activiteitenverslag inzake de uitgevoerde projecten. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van de toegepaste grondslagen vereist is.   
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de opgenomen andere informatie en de 

overige gegevens in overeenstemming met de toegepaste grondslagen.  

 

3 Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 

de jaarrekening 
  

3.1 Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de toegepaste grondslagen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden  in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de vennootschap  te liquideren of de bedrijfsactiviteiten  te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  Het bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten  in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.   

3.2 Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
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ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Zwolle, 20 juli 2020 

Spiegel Accountants B.V. 

 

 

Was getekend 

 

E.F. Spiegel RA 
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