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BELEIDSPLAN ASSER HISTORISCHE VERENIGING 2018-2022 
 
 
Doelstelling van de vereniging 
Uit artikel 3 van de statuten van de Asser Historische Vereniging: ‘De vereniging heeft ten doel het 
bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van Assen, 
alsmede het behouden van onroerende zaken en voorwerpen met cultuurhistorische waarde voor 
Assen, alsmede het bieden van een gelegenheid aan hen die in de historie van Assen zijn 
geïnteresseerd elkaar te ontmoeten en verder al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ 
 
 
Historie 
In 1989 besloot een aantal Asser burgers, allen betrokken bij de organisatie van de Open 
Monumentendag, om een Asser Historisch Genootschap op te richten. Gedacht werd aan een 
vereniging/genootschap die activiteiten ontplooit door middel van werkgroepen en nieuwsbrieven 
uitgeeft (later mogelijk een tijdschrift) met maandelijkse bijeenkomsten. De leden van het comité 
Open Monumentendag zaten op dinsdag 28 februari 1989 bij notaris Herman Westra van Holthe 
om de oprichtingsacte van de Asser Historische Vereniging te ondertekenen. Na afloop proostten 
de aanwezigen met een Drents kruidenbittertje. Dat was het begin van de vereniging. De eerste 
lezing op 20 maart 1989 over ‘Armoede in de Stad der Paleizen en de armenzorg’ trok vijftig 
mensen en na afloop werden zij allen lid. In 2018 heeft de AHV ruim 1750 leden. Deze groei geeft 
aan dat de AHV is geworteld in de Asser samenleving. 
 
 
Activiteiten 
 
Tijdschrift, nieuwsbrief en digitale media 
In  maart 1991 is het eerste exemplaar van het Asser Historisch Tijdschrift verschenen. Het blad 
komt vier keer per jaar uit en is dankzij de professionele redactie van hoge kwaliteit. Het tijdschrift 
wordt sinds kort in full colour gedrukt. In 2001 en 2011 is de vormgeving vernieuwd en er wordt 
nagedacht over een vernieuwing met ingang van 2021. 
Alle leden ontvangen bij het tijdschrift een nieuwsbrief. Hiermee stelt het bestuur de leden op de 
hoogte van de komende ledenavonden, de excursie en alle andere verenigingszaken. Er wordt 
voorzichtig nagedacht over een digitale nieuwsbrief, maar daar een groot deel van de leden (nog) 
niet beschikt over een mailadres blijft dit voorlopig toekomstmuziek. 
Tijdens de ledenavond van januari 2018 is de nieuwe website van de vereniging gelanceerd. De 
vormgeving is gemoderniseerd en alle onderdelen zijn beter toegankelijk gemaakt. In de komende 
jaren wordt deze website verder ontwikkeld en verbeterd. Daarnaast wordt een pagina op 
Facebook bijgehouden, waarop elke week één of meer oude foto’s en verenigingsnieuws worden 
gepubliceerd.  
 
Presentaties en excursies 
Drie keer per jaar wordt een ledenavond georganiseerd, waar een of twee presentaties worden 
gehouden over onderwerpen die de geschiedenis van Assen belichten. Sinds kort worden ook 
films vertoond. Voorzichtig worden ook de eerste schreden op het pad van zelf filmen gezet. In de 
komende jaren wordt dit visueel gerichte deel van het archief uitgebreid. 
Tijdens de ledenavond in april wordt ook de jaarvergadering gehouden. Hierin worden de 
jaarstukken en de begroting vastgesteld en worden bestuursleden (her-)benoemd.  
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Naast deze avonden ontplooit de vereniging nog meer activiteiten. Zo is er minimaal één keer per 
jaar een excursie en wordt in 2018 voor het eerst een open dag gehouden.  
Op verzoek van derden, zoals verenigingen en verzorgingshuizen, worden op locatie presentaties 
verzorgd. Hiervoor beschikt de vereniging over de benodigde apparatuur. In 2018 wordt een 
brochure gemaakt, waarin een duidelijk overzicht wordt geplaatst van presentaties, filmvertoningen 
en wandelingen die de vereniging kan verzorgen. In de komende jaren wordt dit verder 
geprofessionaliseerd: er worden vrijwilligers opgeleid om presentaties te kunnen verzorgen en er 
worden nieuwe presentaties en wandelingen ontwikkeld. 
 
Archief en bibliotheek 
De Asser Historische Vereniging beschikt over een archief en een bibliotheek. In 2018 is begonnen 
met het professionaliseren van het archief. Onder leiding van een archivaris wordt het archief 
opnieuw ingedeeld volgens een landelijk gebruikt systeem. Het is de bedoeling dit in 2019 af te 
ronden. Ook de bibliotheek wordt volgens een landelijk gebruikt systeem heringedeeld. Hiermee 
ontsluit de vereniging zowel archief als bibliotheek voor leden en overige bezoekers. Er is een 
nauwe samenwerking met het Drents Archief over de wijze van registratie en de veilige opslag van 
materiaal dat niet verloren mag gaan. 
Er wordt hard gewerkt aan het digitaliseren en rubriceren van het fotomateriaal. Hiervoor is 
software aangeschaft. Het is de bedoeling dat de aanwezige foto’s uiterlijk 2019 dusdanig zijn 
opgeslagen, dat zij eenvoudig en bij verschillende zoektermen vindbaar zijn. Daarna wordt in 
overleg met het Drents Archief bekeken hoe het foto-archief toegankelijk kan worden gemaakt voor 
meer mensen dan alleen leden van de vereniging, zonder het eigendomsrecht van de vereniging 
aan te tasten. 
 
Onderzoek 
Al jaren leeft bij het bestuur de wens om een werkgroep samen te stellen die onderzoek kan doen. 
Redactieleden van het tijdschrift en geïnteresseerde vrijwilligers doen weliswaar onderzoek, maar 
dat is relatief klein opgezet. In 2018 wordt voorzichtig begonnen met het samenstellen van een 
onderzoeksgroep. Deze mensen gaan eerst catalogiseren welke informatie over Assen in de 
bibliotheek aanwezig is. In 2020 moet hieruit een overzicht voortkomen waardoor informatie over 
specifieke (deel-)onderwerpen gemakkelijk vindbaar is. 
 
Educatie 
Gidsen met een grote kennis van de Asser historie verzorgen wandelingen door de stad. Met de 
VVV in Assen is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, zodat belangstellenden via de VVV 
een wandeling kunnen boeken. Er zijn meerdere wandelingen beschikbaar. In 2018 wordt de 
nieuwe wandeling ‘Bos en park’ aan de serie toegevoegd. 
De vereniging wil ook graag de jeugd van Assen kennis laten maken met de historie. Hiervoor 
ontwikkelt de vereniging speciale schoolprogramma’s.  
 
Overige activiteiten 
Periodiek wordt een tentoonstelling gehouden op basis van het fotomateriaal van de vereniging. 
De laatste tentoonstelling ging over het water van Assen en is samengesteld op verzoek van de 
gemeente Assen vanwege de opening van de Blauwe As in 2017. Om de foto’s te presenteren 
beschikt de vereniging over verplaatsbare tentoonstellingsborden en een speciale aanhanger om 
deze te vervoeren. Het doel is een tentoonstelling op meer dan één plek te plaatsen om hierdoor 
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. 
Naast de tentoonstelling maakten vrijwilligers van de vereniging ook het ‘Waterboek van Assen’, 
eveneens ter ere van de opening van de Blauwe As. Een vergelijkbaar project wordt opgezet in 
2019, nu met de spoor- en tramlijnen in Assen als onderwerp ter ere van het nieuwe station en 
stationsplein. 
 
De vereniging wil zichtbaar zijn in de Asser samenleving. Daarom wordt met de gemeente 
samengewerkt aan het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en worden kramen 
bemenst tijdens wijkfeesten en dergelijke.  
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Organisatie en financien 
 
Bestuur 
Het bestuur wordt conform artikel 8 van de statuten gevormd door de voorzitter, secretaris, 
penningmeester (die allen in functie door de ledenvergadering worden benoemd) en maximaal zes 
overige bestuursleden. Begin 2018 telt het bestuur zes leden. Er wordt een poging gedaan om het 
bestuur in ieder geval tot minimaal zeven leden uit te breiden. Het bestuur vergadert minimaal 
maandelijks, met uitzondering van één maand in de zomer. De bestuursleden zijn allen 
vrijwilligers. 
 
Werkgroepen 
Naast bestuursleden zijn nog ongeveer vijftig vrijwilligers actief voor de vereniging. Om tot een 
doelmatige werkverdeling te komen is een aantal werkgroepen samengesteld. In beginsel 
coördineert een lid van het bestuur een werkgroep. In 2018 zijn de volgende werkgroepen actief: 
archief, pr, fotografen, film, ict, redactie, stadsgidsen. 
Om het werk van de vrijwilligers te ondersteunen en te komen tot een uniformiteit van werken is 
een handleiding opgesteld, Hierin worden de meest voorkomende activiteiten beschreven en 
aangegeven hoe hiermee te handelen. Deze handleiding wordt de komende jaren vanuit de 
praktijkervaring uitgebreid en verbeterd. 
 
Accommodatie 
Voor een goede uitoefening van alle activiteiten is het van belang dat de vereniging over een 
goede kantooraccommodatie beschikt. De vereniging huurt de tweede verdieping van een 
kantoorpand gelegen aan de Vaart Zuidzijde. In 2017 is het kantoor heringericht en in 2018 is 
nieuwe apparatuur (computers, scanners, etc.) aangeschaft. Het netwerk van de vereniging en de 
digitale opslag blijft een punt van zorg, waaraan hard wordt gewerkt door de (vrijwillige) ict’er van 
de vereniging. 
Helaas staat het pand waarin de vereniging huurder is sinds eind 2017 te koop. Door de onzekere 
toekomst oriënteert het bestuur zich op andere huisvestingsmogelijkheden. 
 
Externe relaties 
Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan goede contacten met de gemeente Assen, 
het Drents Archief, het Drents Museum, plaatselijke verenigingen en zusterverenigingen in andere 
Drentse plaatsen. Zo is er jaarlijks bestuurlijk overleg plaats met het Rolder Historisch 
Genootschap en de Historische Vereniging De Smilde.  
Daarnaast werkt de vereniging samen met de Stichting Struikelstenen Assen, de Stichting 
Noorderbegraafplaats Assen, de Asser Filmclub, de plaatselijke scholen, het MKB, theater De 
Nieuwe Kolk, Podium Zuidhaege/ICO Centrum voor Kunst en Cultuur en overige al dan niet 
incidentele partners. Met uitgeverij Van Gorcum en de Vrienden van het Drents Archief wordt in 
2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de uitgifte van boeken in de Nieuwe Asser 
Historische Reeks.  
 
Financiën 
De financiële positie van de Asser Historische Vereniging is positief, vooral dankzij het grote 
ledenbestand. De begroting is sluitend en de jaarrekeningen lopen in de pas met de begroting. Er 
zijn diverse reserves gevormd om onverwachte kosten of nieuwe investeringen op te kunnen 
vangen. 
 
 
Toekomstperspectief 
De Asser Historische Vereniging zorgt voor een brede verspreiding van kennis over de historie van 
Assen. Daartoe ontwikkelt de vereniging allerlei plannen en maakt zij mooie producten. Ook voor 
basisscholen is van alles in ontwikkeling. De vereniging betrekt de scholen in Assen graag bij haar 
werk. De hoofdtaak is de kennis van de historie te bewaken en te behouden. Daarnaast dient deze 
kennis zo toegankelijk mogelijk te zijn. Daartoe zet de vereniging haar website en andere media in. 
Op deze wijze hoopt zij haar ledental aanzienlijk te vergroten, waardoor het voortbestaan 
gewaarborgd is. 


