
Van  nietjes  en  zilvervisjes  8. 
Wij zijn inmiddels aan het einde van de inventaris gekomen. 
Bij veel archieven wordt dat slot ondergebracht onder de rare naam Afzonderlijke 
Onderwerpen. Raar, omdat de eerder genoemde onderdelen m.i. niet minder afzonderlijk 
zijn. Overigens is het bij alles wat ik tot nog toe noteerde de vraag of de bewaarder (het 
gemeentelijk archief) t.z.t. dezelfde indeling overneemt. 
Allereerst gaat het hier om de statuten. De oudst bekende versie dateert uit 1955, dus vijf 
jaren na oprichting. Zo’n tijdsgat was destijds niet ongebruikelijk. 
Bovendien ziet het A4-tje met de Statuten er zodanig kaal uit dat ik mij afvraag of die eerste 
versie wel een officiële, geregistreerde versie was. Het omvat anderhalf kantje getypte tekst, 
met 12 artikelen. In artikel 4 staat dat het bestuur beslist over de toelating van leden. Ja, ja, 
het was een voorrecht lid te kunnen worden van deze bijzondere kring! In 1979 volgde een 
eerste herziening, die meteen vijf kantjes omvatte. Nu is er sprake van een betrokken 
notaris, mr. A.J.G.M. van Arendonk te Deventer. De procedure rond het einde van het 
lidmaatschap en de financiële verenigings- administratie zijn nu veel uitgebreider geregeld.  
Tenslotte werd nog in 2018 een laatste herziening doorgevoerd, welke begeleid is door 
notaris mr. A.J. Avenarius te Amsterdam. Dan is de omvang gestegen tot bijna 11 pagina’s. 
Kern van de aanpassing was de procedure rond- en met het aantal stemmen dat vereist is bij 
diverse mogelijke stemmingen. 
Van de mogelijkheid om naast de Statuten een Reglement op te stellen is het tot heden toe 
niet gekomen, noch bestaan er plannen daartoe. 
Het 2e onderwerp binnen de Afzonderlijke Onderwerpen is de ledenadministratie. 
In concreto de ledenlijsten. Dan volgen nog Documentatie met daarin de eerder beschreven 
knipselalbums en nog wat foto’s. Ter afsluiting dient –met het oog op de toekomst- genoemd 
te worden Digitale bronnen.		
Wolter Coops. 
	


