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Jaarverslag 2021 van het bestuur 
 
Het landelijk bestuur telde tot oktober 2021 vijf leden, daarna zes. 

Het bestaat uit: 
Dorien Rookmaker, voorzitter - Ilona Wagenaar, 1e secretaris - Wijnanda Asjes, 1e penningmeester - 
Lian Jeene, 2e penningmeester - Sonja van der Meer, interne communicatie – en (per medio oktober) 
Sylvia Bouwmeister, pr en externe communicatie. 
Anne-Roos van der Elst en Ariane Termeulen traden terug als bestuurslid. 

 
Het bestuur hield acht vergaderingen; deels fysiek, deels via zoom. Tweemaal was er een ‘heidag’ 
bij een van de bestuursleden thuis. De bestuursleden hadden (en hebben) regelmatig contact (fysiek, 
digitaal en per telefoon) met de commissies en bijzondere functionarissen voor wie zij contactpersoon 
zijn. 
In mei werd, noodgedwongen via zoom, de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden. In 
plaats van een live muzikaal intermezzo waren er twee, digitale, muzikale optredens: prachtige 
pianomuziek van een door ons gesteunde pianiste. Verder werd de vergadering opgeluisterd door een 
gefilmd interview met Annemarie van den Wijngaart (over handwerken) en door Willemien Jonker 
(over de webshop). De deelnemende leden kregen in plaats van de gebruikelijke lunch vooraf een 
pakketje met wat lekkers thuisgestuurd; om te nuttigen tijdens de vergadering. 
In oktober vond in Driebergen de vergadering met de Raad van Afgevaardigden plaats. In die 
vergadering werd Sylvia Bouwmeister benoemd als bestuurslid. 
Speerpunt voor 2021 (en daarna, uiteraard) was wederom de toekomst van Tesselschade. Zagen we in 
het verleden een voortdurende afname van het aantal leden, sinds medio 2021 mogen we ons 
voorzichtig verheugen in een bescheiden groei daarvan. Dit onder andere als gevolg van het zoveel 
mogelijk actief naar buiten treden van onze vereniging, en door publiciteit (interviews, 
krantenartikelen, etc.).  

In 2020 werd besloten tot implementatie van een nieuw ledenadministratiesysteem. Dat maakt het 
mogelijk om in één systeem de ledenadministraties van alle afdelingen te beheren, zonder gebruik te 
hoeven maken van Excel-bestanden. Het systeem vermindert de administratieve werkzaamheden van 
de afdelingen en verkleint de risico’s op datalekken. Na wat kinderziektes is deze administratie in 
2021 gecentraliseerd. De afdelingen reageerden enthousiast. In de toekomst kan ook de inning van 
contributie via dit programma plaatsvinden.  

Hetzelfde geldt voor de website, die na veel inspanningen volledig is vernieuwd en geüpdatet. De 
nodige startproblemen werden overwonnen. De websitecommissie getroost zich alle moeite om de site 
goed te onderhouden en aan te vullen. We horen er enthousiaste reacties op. 

2021 stond ook in teken van ons 150-jarig bestaan. Noodgedwongen werd de viering daarvan door 
Covid-19 uitgesteld, maar op 17 oktober kon (in combinatie met de dank-je-wel-dag) in het 
TextielMuseum in Tilburg toch de aftrap naar het lustrumjaar worden gegeven. Onder andere met 
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een spetterend optreden van Karin Bloemen, die een door haar op het lijf van Tesselschade geschreven 
tekst ten gehore bracht. 
PS: Inmiddels is een volgend samenwerkingsproject met het museum in gang gezet: het mee-borduren 
aan gordijnen in de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Die vervangen 230 jaar 
oude exemplaren. Dit najaar is het resultaat te zien in het TextielMuseum tijdens de expositie 
Koninklijk Borduren – Verhalen en Vakmanschap. 
Als kers op de taart werd die dag bekend gemaakt dat Tesselschade het predicaat Koninklijk mag 
voeren. Op 8 december vond in de bibliotheek boven onze winkel in Amsterdam de officiële 
uitreiking plaats door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland.  

Het lustrumjaar is afgesloten met een groot evenement op 23 april 2022 op Slot Zeist. Voor ereleden, 
leden, studenten en hun introducees, studentbegeleiders, handwerksters en bestuursleden van de 
afdelingen. (Voor de viering van het 150-jarig bestaan is sinds 2018 jaarlijks geld gereserveerd).  
Financieel was 2021 voor Tesselschade een buitengewoon goed jaar. Vooral door hoge koerswinsten, 
maar ook dankzij de giften van de afdelingen, legaten en de giften van de Helpende Zon en Aere Salus 
voor de extraatjes voor de studenten. Eind 2021 werd een groot bedrag vrijgemaakt om in 2022 aan 
onze verplichtingen te kunnen voldoen; vlak daarna kelderde de beurs. 
Dat Tesselschade nog steeds een actuele missie heeft, blijkt uit de vele aanvragen voor een gift die de 
Studiefondscommissie ook in 2021 weer ontving. Ook de giften aan (oud-)handwerksters blijken nog 
steeds noodzakelijk.  
Wat betreft de giften aan studenten en (oud-)handwerksters voldeden wij in 2021 aan de ANBI-eisen. 
De afdelingen worden jaarlijks geattendeerd op het feit dat zij aan de ANBI-eisen moeten voldoen, en 
dat zij in dat kader elk jaar vóór 1 juli een aantal stukken dienen te overleggen voor plaatsing op de 
website.  
Met vermogensbeheerder InsingerGilissen hadden beide penningmeesters tweemaal overleg. De 
beleggingsportefeuille, risico’s en mogelijk toekomstscenario’s werden besproken. Wij kunnen voor 
vragen altijd per mail en telefoon bij de contactpersoon terecht.  
Het lidmaatschap van de FIN (de branchevereniging voor fondsen en foundations in de 
filantropie) blijft voor ons waardevol. Voor informatie en advies over alle regelgeving in de 
filantropie is de FIN voortdurend alert op nieuwe en extra wet- en regelgeving, en onderneemt indien 
nodig direct actie. Zij communiceert goed met al haar leden. De jaarlijkse twee ledenvergaderingen 
van de FIN werden in 2021 geannuleerd vanwege Covid-19.   

In 2021 kregen we ook de domeinnaam die ons past: www.tesselschade.nl. Het was een geschenk van 
Slijterij Smidt-Witte op Texel.  
Alle commissies gaven er in 2021 voortdurend blijk van hard te werken. Hun betrokkenheid is enorm, 
en wordt ten zeerste gewaardeerd. 

 
Wij willen iedereen die zich in het bewogen jaar 2021 zo vol energie heeft ingezet voor Tesselschade, 
op deze plaats heel hartelijk bedanken! 
 

 
 

Mei 2022, 
 

D. Rookmaker, voorzitter.                                       I. Wagenaar, 1e secretaris. 
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Jaarverslagen van commissies 
 

------- 
 

Tesselschade Studiefonds 2021 
 

De commissie bestond uit: 
 
Nina Kalker, voorzitter - Antoinette Stockmann, secretaris - Welmoet Tideman, penningmeester - 
Mary-Ann Meijer-van den Assem, commissielid - Marie-José Platzer, commissielid - Melanie van 
Mierlo, commissielid. 
 
De commissie kwam vier keer bij elkaar, en vergaderde in verband met Covid-19 tweemaal digitaal. 
 
Het Studiefonds kreeg in 2021 giften van Stichting De Helpende Zon, de Fundatie van den 
Santheuvel, Sobbe en In Aere Salus, waardoor het studenten extra kon steunen. In veel gevallen ging 
het om een laptop, een tas met instrumenten voor een verloskundige of studieboeken. In één geval is 
financiële steun ontvangen van het Zegers Veeckensfonds. De Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 
heeft aangekondigd dat het met ingang van 2022 geen gift meer zal verstrekken. 
 
Ook dit jaar hebben enkele afdelingen aanvragen ingediend bij In Aere Salus voor studentes voor een 
korte vakantie. Stichting Rust &Vreugd heeft enkele studenten de gelegenheid gegeven een weekend 
of midweek van een korte vakantie te genieten. In totaal drie keer (€ 170). Voor het studiejaar 2021-
2022 werd het collegegeld gehalveerd als gevolg van Covid-19 en de digitale manier van lesgeven. 
Het maximale bedrag dat aan een student is geschonken bedroeg € 2143,- (het wettelijk vastgestelde 
collegegeld voor hbo- en wo-onderwijs). Er wordt samenwerking gezocht met andere fondsen. 
 
De commissie was vertegenwoordigd op het landelijk studiefondsenoverleg, dat in november werd 
georganiseerd door het Vreedefonds. De plannen voor intensievere samenwerking met de 
vertegenwoordigers van het studiefonds van de afdelingen zijn uitgesteld omdat fysiek bij elkaar 
komen niet mogelijk was vanwege corona. We maken plannen om die bijeenkomsten alsnog te 
houden. 
 
Overzicht aanvragen 2021: 
 
In 2021 heeft het Studiefonds 63 studentes met een gift ondersteund (totaal 103.976,- euro). De 
afdelingen Amsterdam, Rotterdam en Haarlem kiezen ervoor om de aanvragen uit hun regio voor 
eigen rekening te doen. Uit de giften van de Helpende Zon en In Aere Salus werd voor € 3.075,- aan 
extra’s gegeven. Daarnaast zijn er van de aanvragen die zijn doorgestuurd naar de afdelingen studentes 
uit eigen middelen door afdelingen ondersteund. 
 
Net als eerdere jaren was de meerderheid van de aanvragen afkomstig van hbo-studenten (31), mbo 21 
en wo 17. Het aantal aanvragen van universitaire studentes blijft nog steeds achter bij die van het 
beroepsonderwijs. 
 
Vanwege Covid-19 kwam een aantal studentes in problemen en liep studievertraging op. Veel 
stageplekken vielen weg en het online studeren leverde soms moeilijkheden op. Ook vielen vaak 
bijbaantjes weg, met grotere financiële tekorten als gevolg. Voor vrouwen met jonge kinderen en voor 
wat oudere herintreders zijn verkorte mbo-opleidingen een uitkomst.  
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Zegers Veeckens Fonds 2021 
  
De commissie bestaat uit: 
 
Matty Vehmeyer-Gohres, voorzitter – Jacqueline Douglas-Kraaij, secretaris – Emilie Smit-Pauli, 
penningmeester – Marielle Schoots-Terwindt, commissielid – Marijn van Hövell tot Westerflier-Steins 
Bisschop, commissielid. 
 
De commissie beheert en bestuurt het ZVF-fonds, dat (oud-)handwerksters en (oud-)depothoudsters 
financieel ondersteunt. Het fonds keert (kleine) toelagen uit aan vrouwen die voor Tesselschade 
handwerken, hebben gehandwerkt of depothoudster zijn/waren. De commissie komt tweemaal per jaar 
bijeen, en blijft in het komende jaar actief in de huidige bezetting.  
 
In januari 2021 ontving de commissie van de afdelingsbesturen 21 aanvragen voor een uitkering aan 
handwerksters. Deze zijn alle voldaan, over twee termijnen (april en november). De uitkeringen zijn 
gestandaardiseerd en bedragen € 1700 per jaar. Dat was in 2021 de maximaal uit te keren schenking. 
 
Daarnaast kreeg het ZVF een verzoek van het Tesselschade Studiefonds om twee studentes een 
bijdrage van € 800 te geven voor het kopen van een laptop. Ook dat verzoek is gehonoreerd.   
 
Tijdens de najaarsvergadering van de Raad van Afgevaardigden deden wij een oproep aan alle (ook op 
te heffen) afdelingen om te denken aan de handwerksters die mogelijk gebaat zijn bij financiële 
ondersteuning van het ZVF. Hierop zijn geen reacties gekomen. 
 
Wij hopen dat de afdelingsbesturen ook in de toekomst (kritisch) zullen rondkijken en zich realiseren 
dat zij via ons fonds iets extra’s kunnen doen voor onze doelgroep.  
 

 
 

Depotcommissie 2021 
 
 

De commissie bestaat uit: 
 
Anne Marie van den Wijngaart-Carrière, voorzitter – Lya Mak van Waay-Keislair, secretaris – 
Corinne Akersloot-van der Knoop, commissielid – Corinne van der Wyck-Mulder, commissielid – 
Paula Terstappen-Beurskens, commissielid. 
 
Net als 2020 was 2021 een lastig jaar voor de afdelingen en de commissie. Corona bemoeilijkte het 
plannen en uitvoeren van activiteiten. De jaarlijkse depotvergadering kon geen doorgang vinden, en 
werd diverse keren verplaatst. De vertrouwde locatie, de Weistaar in Maarsbergen, werkte steeds 
kosteloos mee om een nieuwe datum te plannen. 
 
De estafettebrief werd enthousiast geschreven en ontvangen, waardoor de afdelingen van elkaar 
hoorden. De creativiteit van diverse afdelingen kreeg opvolging bij andere afdelingen, zoals het 
verzenden van een nieuwsbrief, soms met fotobijlage van artikelen die te koop waren. Dit heeft bij 
verschillende afdelingen goed gewerkt! Het was ook een goede manier om contact met de leden te 
onderhouden. De zomermaanden gaven wat lucht door versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo 
lukte het een aantal afdelingen toch een verkoop te houden; vaak met goed resultaat!  
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Zorgelijk waren de berichten dat een klein aantal afdelingen zich genoodzaakt zag te stoppen. Des te 
positiever was het bericht dat o.a. Leiden en Zeeland een nieuw bestuur wisten te vinden om door 
kunnen gaan. 
 
De commissie heeft geprobeerd contact te houden met de afdelingen, veelal telefonisch, met de 
intentie om in de loop van het jaar alle afdelingen een keer te bezoeken. Daarmee is gestart, maar door 
de hernieuwde lockdown zullen die bezoeken doorlopen tot in 2022. 
 
De commissie was enorm verheugd dat eindelijk weer een Depotdag kon worden gehouden, op 22 
september jl. Een groot succes was de lezing door mevrouw Corrie Swinkels, die vertelde over haar 
levenswerk. De geanimeerde lunch met daarna het ‘handelen’ maakte dat iedereen enthousiast 
huiswaarts keerde.  
 
Al met al was 2021 een bewogen jaar, dat helaas wederom eindigde in een nieuwe lockdown. Heel 
positief was dat de aftrap van het lustrumjaar wel doorgang kon vinden. Zo kunnen wij toch hoopvol 
het nieuwe jaar ingaan. 

 
 
 
 
 

Websitecommissie 2021 
 
 

Carla Oostergo en Quirine Bouma, beiden beheer en onderhoud website. 

De commissie heeft ook in 2021 weer met plezier de website bijgehouden en de mailboxen beheerd. 
We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de nieuwe site. Genkgo is de leverancier ervan; ook van de 
nieuwe ledenadministratie. In overleg met de projectgroep maakten we de ‘look en feel’. Op de oude 
site werden het nieuws en de agenda bijgewerkt tot het moment waarop de nieuwe in oktober online 
ging. 
 
De commissie, ondersteund door de projectgroep, ging aan de slag met de opbouw van de 
menustructuur, het maken van pagina’s en afdelingspagina’s en het plaatsen van tekst, foto’s, 
nieuwsitems en activiteiten. Ze ondersteunde alle menu’s achter de site. Denk aan hosting 
(…..@tesselschade.nl), evenementen, agenda’s, ledenadministratie, het up tot date houden van de 
homepage en de communicatie (sturen van mails). Deels zijn gegevens van de oude site gebruikt. 
 
Voor het actueel houden van de site zijn we afhankelijk van de input van het bestuur, de afdelingen en 
de commissies. Wat binnenkomt via website@tesselschade.nl wordt zo snel mogelijk geplaatst. De 
vragen die binnenkomen worden beantwoord of doorgestuurd naar de betrokken commissies. De 
nieuwsbrieven worden volgens een template van Gengko gemaakt en verstuurd via de Genko-mail.  
 
Nadat de website was gevuld zijn we aan de gang gegaan met Mijn Vereniging (het oude intranet). 
Alle leden van Tesselschade kunnen inloggen in Mijn Vereniging. De leden kunnen hier zelf hun 
persoonlijke gegevens aanpassen. De estafettebrieven, vergaderingen, fotoalbums en de gegevens van 
de besturen en commissieleden zijn hier te vinden. 
 
PS: Twee commissieleden om de continuïteit van de site te waarborgen, aantrekkelijk en actueel te 
houden..., het is krapjes. Wat extra hulp kan geen kwaad. Daarom: ieder creatief lid met IT-affiniteit 
mag zich melden.  
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Lustrumcommissie 2021 
 
De lustrumcommissie bestaat uit: 
 
Anne Noordzij, voorzitter – Maria aan de Stegge, penningmeester – Willemien Jonker, secretaris – 
Madelon Sonneveldt, commissielid – Joy Freriks, commissielid – Sylvia Bouwmeister, commissielid – 
Inga Wolffram, commissielid. 
 
Na een lange aanloop en het twee keer uitstellen van de datum (corona), zitten we nu middenin de 
laatste voorbereidingen voor de grote feestdag op 23 april 2022 op Slot Zeist. 
 
De vergaderingen liepen het afgelopen jaar voornamelijk via zoom; we zagen elkaar eenmaal in 
Utrecht. 
 
Een van de projecten die we startten is het ontwerp en de uitvoering van een lustrumsjaal. De wol 
werd geleverd door Pasha en Peera; zij doneren per verkocht wolpakket een bedrag aan Tesselschade. 
De afdelingen kunnen het pakket bestellen, zelf de sjaal (laten) breien of haken en dan verkopen; dan 
wel het pakket verkopen. 
 
Op 17 oktober 2021 was de aftrap van het lustrumjaar in het TextielMuseum in Tilburg, gecombineerd 
met de dank-je-wel-dag. Dat moment hebben wij aangegrepen om de sjaal te lanceren: Karin Bloemen 
kreeg na haar spetterende optreden het eerste exemplaar van de sjaal uitgereikt (door een van onze 
studentes). Met toestemming van Karin kunnen de foto’s worden gebruikt voor pr-doeleinden.  
 
Er is hard gewerkt om voor 23 april een mooi en gevarieerd programma samen te stellen, waarin 
iedereen aan bod komt. Bestuur, leden, maar ook handwerksters en studentes worden uitgenodigd. Er 
is een gezamenlijke verkoop en mogelijk zijn er rondleidingen door Slot Zeist. 
 
We mogen trots zijn op 150 jaar ‘ons Tesselschade’! 
 
 

Communicatie/PR-commissie 2021 
 
Communicatie/PR-commissie bestaat uit:  
 
Sylvia Bouwmeister - voorzitter 
Conny van der Hoek - lid 
 
De activiteiten van de PR/Communicatiecommissie hebben in 2021 voor een belangrijk deel in het 
teken van de viering van het honderdvijftig-jarig bestaan van Tesselschade gestaan. Er is gewerkt aan 
een huisstijl en er is een nieuwe website opgeleverd i.s.m. de websitecommissie.  
 
Er is gewerkt aan meer publiciteit. Tesselschade benadert nu met enige regelmaat de pers om blijvend 
de aandacht op onze vereniging te vestigen. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een radio-interview in 
Nieuwsweekend op zaterdag en artikelen in Het Parool, de Volkskrant en belangstelling van andere 
media. 
 
Daarnaast is er een aantal videoportretten gemaakt van vrouwen die, dankzij Tesselschade, een 
opleiding hebben kunnen volgen en daardoor financieel onafhankelijk door het leven gaan. Voor deze 
video’s zijn zowel vrouwen geportretteerd die in de jaren zeventig hun opleiding hebben gevolgd als 
vrouwen die nog aan het begin van hun carrière staan. De videos zullen o.a. op de site van 
Tesselschade te zien zijn.  
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De persoonlijke verhalen die in deze videos worden verteld maken, onzes inziens, meer dan duidelijk 
waarom Tesselschade zo belangrijk is.  Daarom zullen in de toekomst meer van dit soort videos 
worden gemaakt en op social media worden ingezet. 
 
Om de aandacht voor Tesselschade te kunnen vasthouden is een vacature opgesteld voor de werving 
van een social-media redactrice. We hebben helaas deze vacature nog niet kunnen invullen. We hopen 
wel de PR/Communicatiecommissie te kunnen uitbreiden met nieuwe commissieleden. Graag met 
affiniteit met sociale media of met de motivatie om zich hierin te ontwikkelen. 
 
 

Maria Tesselschade-prijscommissie 2021 
 
Maria Tesselschadeprijscommissie bestaat uit: 
 
Voorzitter: Romee Wouters 
Lid: Monique van Hattem 
Lid: Frederique Patijnen 
 
De Maria Tesselschade-prijscommissie heeft de uitreiking van de MT-prijs voorbereid. Aan het eind 
van 2021 bleek helaas dat het benodigde aantal kandidaten niet was bereikt. Daarom heeft het bestuur 
besloten de uitreiking van de MT-prijs niet door te laten gaan. De commissie heeft de MT-prijs 
geëvalueerd en het bestuur geadviseerd om de MT-prijs in de toekomst aan te passen. In 2022 zal dit 
worden besproken.		
 

Webwinkel 2021 
 
Willemien Jonker, beheerder van de webwinkel. 
 
De coronapandemie heeft er ook dit jaar voor gezorgd dat de webwinkel goed werd bezocht. Er 
werden 249 orders geplaatst, waarvan de meeste meerdere artikelen bevatten. De slaaphaas blijft de 
grote favoriet: 194 vonden hun weg als kraamcadeautje of ter vervanging van een oude knuffelhaas. 
Van beide dus een groei van ruim 40% ten opzichte van 2020. Gelukkig waren er dit jaar wederom 
geen retourartikelen: dus 100% tevreden klanten. 
  
Eind oktober ging de nieuwe website van Tesselschade online. Tijdens de overgang van de oude naar 
de nieuwe site waren er wat aanloopproblemen. Met inspanning van zowel de beheerder van de 
webwinkel als de websitebouwer werden ze nagenoeg allemaal verholpen. Maar we blijven ons 
inspannen om de winkel verder te optimaliseren. Er is geen maximum meer aan te plaatsen artikelen in 
de nieuwe webwinkel. 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek 2021 
 

Claartje de Kreuk: 

De Mary Korthals Altes Bibliotheek is gevestigd boven onze winkel in Amsterdam. In 2021 is gestaag 
doorgewerkt aan het inboeken van alle patronen, tijdschriften en boeken die we van afdelingen en veel 
anderen kregen. Bij deze schenkingen zitten vaak ook bijzondere TAA-artikelen en 
handwerkmaterialen. Daarvan houden we een beperkte collectie aan, die we af en toe tentoonstellen. 
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Materialen en boeken die dubbel zijn, verkopen we ten behoeve van de bibliotheek (o.m. aan 
bezoekers van het handwerkcafé in Amsterdam). 

Dankzij een nieuwe scanner hebben we -met hulp van drie enthousiaste vrijwilligers- een begin 
gemaakt met het inscannen van de patronen. Het is de bedoeling dat in de toekomst een overzicht van 
de patronen op het intranet bekeken kan worden. Ze kunnen dan digitaal worden opgevraagd.  

Zoekt u een bepaald patroon? Vraag het ons: bibliotheek@tesselschade.nl. We helpen u graag.  
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Bijzondere functionarissen 
 
Voorraadbeheer: Willemien Jonker-Barends (webwinkel) - Heleen van Blotenburg-Rozendaal.* 
  
Ledenadministratie: Clothilde de Maes Janssens-Gielen - Loes van Harinxma thoe Slooten-Buiter.** 
  
Archiefbeheer: Mieke van Leeuwen-Brinkhoff – Karin van Dam-Hopman.*** 
 
  
*Willemien Jonker en Heleen van Blotenburg beheren het promotie- en verpakkingsmateriaal. Een 
lijst van alle items komt op de website te staan. Veel afdelingen hebben zelf materiaal, maar centraal 
inkopen en bestellen scheelt in de kosten en draagt bij aan een uniforme uitstraling van Tesselschade. 
Er is van alles beschikbaar (o.a. Tesselschadekaartjes en aanmeldformulieren voor nieuwe leden). Het 
assortiment is te vinden op de ledenomgeving van de website onder “voorraadbeheer”.  
 
**De ledenadministratie verwerkt alle aan- en afmeldingen die via de website binnenkomen. Jaarlijks 
zijn er aardig wat mutaties. Clothilde de Maes Janssens en Loes van Harinxma thoe Slooten helpen 
ook de ledenadministrateurs van de afdelingen als er problemen of vragen zijn met het systeem.  De 
afdeling Lochem/Zutphen is opgehouden te bestaan. Dat heeft veel extra werk opgeleverd. Nu het 
systeem is ingevoerd en de afdelingen instructies hebben ontvangen loopt het goed.  
 
***Voor het archiefbeheer zijn in 2021 twee nieuwe functionarissen aangesteld. De overdracht 
(vertraagd door Covid-19) heeft dit jaar plaats. 
  
 

 


