Jaarverslag 2019 vereniging de Ommerschans.

Het bestuur vergaderde gemiddeld één keer per maand.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 9 mei 2019 die door 16 leden is
bezocht. Aansluitend heeft Adri Ooms, kwartiermaker Klankbordgroep Ommerschans zijn
Ontwikkelingsprogramma toegelicht.
Drie bestuursleden, Henk Michel, Gert Kerkdijk en Ingrid van der Velde hebben
aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.
Met Rosanne Farmer die zich inmiddels heeft aangemeld als nieuw bestuurslid zijn we
samen met Adri Ooms op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en we hebben de
volgende personen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van onze vereniging:
Jan Smits uit Balkbrug en Meindert Bollemaat uit Dedemsvaart. Laatstgenoemde persoon
heeft zich tijdelijk aangemeld als penningmeester tot er een andere kandidaat is
gevonden.
Tijdens de ALV van 2020 zullen ze worden voorgedragen en zich officieel aan u
voorstellen.

Het jaar 2019 was voor de vereniging wederom een jaar met veel activiteiten.
Rondwandelingen:
De vereniging organiseerde elke vierde zondag van de maand (m.u.v. de maand
December)een middagrondwandeling en drie avondrondwandelingen door het gebied de
Ommerschans.
Verder hebben we voor leerlingen van verschillende basisscholen uit de voormalige
gemeente Avereest die het lespakket Ommerschans in hun lesprogramma hebben een
rondwandeling georganiseerd. Verder werden rondwandelingen verzorgd voor historische
verenigingen, families, vriendengroepen, een afdeling van de gemeente Ommen, een
buurtvereniging, huisartsenpraktijk, afdeling Vrouwen van Nu, kerkgemeenteleden en
groepen van Scouting Nederland die met bijna 200 scouts aanwezig waren.
Al met al hebben de gidsen, William Janssen, Gert Kerkdijk, Rosanne Farmer, Simone
Hof, Jannita Visscher, Henk Smit en Ans Esselink in 2019 voor ruim 800 personen een
rondwandeling verzorgd. Ook de dochter van William, Gwendolyn Janssen draagt haar
steentje bij.
Vanaf 1 januari kunnen we tijdens de rondleidingen gebruik maken van een audio
communicatiesysteem waarbij je als deelnemer de gids via een headset goed kan
verstaan. Harrie Woertink heeft over de eerste rondwandeling met oortjes een mooi
verslag geschreven voor www.oudommen.nl en RTV Oost. Ook verscheen hierover een
artikel in de Stentor.

De gidsen kunnen vanaf 1 januari ook gebruik maken van nieuwe gidsmappen met
beeldmateriaal in A3 formaat tijdens de rondwandeling.
En we kunnen in de Veldzichthoeve voor de deelnemers aan de rondwandeling koffie en
thee serveren. We hebben een professioneel koffiezetapparaat met toebehoren
aangeschaft. Dit was mogelijk dank zij het winnen van de Cultuurprijs Ommen 2018.

Lezingen:
William en Gwendolyn hebben een lezing gegeven voor Vrouwen van Nu afdeling
Steenwijkerwold en voor personeelsleden van CTP Veldzicht te Balkbrug.
Geschiedenis Online Prijs:
Deze prijs wordt om de twee jaar georganiseerd en stimuleert initiatieven die online
geschiedenis tot leven brengen. Deze prijs beloont websites of apps die landelijke of
regionale geschiedenis op een verrassende en innovatieve wijze onder de aandacht
brengen. Met de bijdrage van de vereniging Ommerschans opwebsite
www.mijnstadmijndorpDe vereniging de Ommerschans
Leergang Hospitality:
Ingrid van der Velde heeft namens de vereniging Ommerschans, meegedaan aan de
werksessies binnen de zogenaamde Leergang Hospitality. Deze werksessies is een
initiatief van de Provincie Overijssel en uitgevoerd door Saxion Hogeschool te Deventer.
Zij willen de toeristische bedrijvigheid in Overijssel versterken door het verhaal van de
Koloniën van Weldadigheid te vertellen en daaromheen producten te ontwikkelen. Het
doel van de werksessies is om de deelnemers te helpen naar een onderbouwde
subsidieaanvraag voor een bepaalde initiatief.
Rijksmuseum voor Oudheden Leiden:

Luc Amkreutz, conservator van RMO te Leiden, is met een Leidse delegatie , prof. David Fontijn, prof.
dr. Corrie Bakels, Joris Brattinga en Krijn Boom langsgekomen in de Ommerschans om de vindplaats
van het zwaard te bekijken en grondonderzoek( bodemopbouw) te doen. Enkele leden en
bestuursleden waren hierbij aanwezig. Met dank aan Liselotte Lippmann , zij heeft de delegatie
gastvrij ontvangen bij haar thuis. Aansluitend heeft Helmuth Rijnhart de delegatie een
rondwandeling door het gebied de Ommerschans gegeven. De groep was blij verrast met de
hartelijke ontvangst en de rondwandeling en ze hebben een beter begrip gekregen van het
landschap.
Enkele leden en bestuursleden hebben op uitnodiging van Luc Amkreutz deelgenomen aan een
lezingenprogramma in Leiden over de zwaarden in de Plougrescant-Ommerschans groep en een
bredere interpretatie van de bijzondere objecten in de bronstijd. Diverse sprekers gaven een lezing
over het onderwerp. ( metaalsoort, vindplaats, accessoires,) Het geeft wel aan hoe belangrijk en
uniek het zwaard van Ommerschans en de andere 5 zwaarden uit dezelfde groep zijn voor de
wetenschap.
Via de Ommerschansmail worden vragen over stamboomonderzoek beantwoord en
namens de vereniging plaatst Helmuth Rijnhart regelmatig post over het wel en wee op
de schans op de website van MijnStadMijnDorp. Mooie verhalen!

Dit jaar kregen de Koloniën van Weldadigheid de mededeling dat een plaatsing op de
Werelderfgoedlijst er nog niet inzit, maar erkent wel de werelderfgoedwaardigheid van de
koloniën. Volgens UNESCO is het nog niet duidelijk waarom de vrije en de onvrije
koloniën bij elkaar horen. Besloten is om de aanvraag uit te stellen en in 2020 opnieuw in
te dienen. Nederland en België gaan in op het aanbod van ICOMOS, het adviesorgaan
van UNESCO, om samen te werken aan een aangevuld dossier voor de nominatie van de
Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed.
Bijkomend onderzoek
Als eindverantwoordelijke voor de indiening heeft de Nederlandse minister Van
Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ermee ingestemd om het
nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid in 2020 opnieuw voor te leggen aan
het Werelderfgoedcomité van UNESCO. De minister volgt daarmee het advies van de
Nederlands-Vlaamse Stuurgroep, waar de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in
vertegenwoordigd is.
De extra tijd geeft de gelegenheid om aanvullend onderzoek te doen ter argumentatie
van ‘vrije’ en ‘onvrije’ Koloniën als onderdeel van één systeem van armoedebestrijding
en de ideeën achter de aanleg van de landbouwkoloniën. Het doel is om hierover met
ICOMOS in dialoog te gaan. Dit kan ertoe leiden dat ICOMOS haar eerdere advies herziet,
wat de weg opent naar gedragen inschrijving als Werelderfgoed.

Op 31 december 2019 telde de vereniging de Ommerschans 119 leden.
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