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Beleidsplan Asser Historische Vereniging 2023-2027 
 
 
Inleiding 
 
Ultimo 2022 kijken we met een opgewekt gemoed terug op 33 jaar geschiedenis van de 
Asser Historische Vereniging (AHV). Gestart in het voorjaar van 1989 op initiatief van 
een aantal betrokken burgers  van Assen groeide de vereniging uit tot een bloeiende 
club met ruim 1800 leden. Het geeft vooral voldoening dat we een naar buiten gerichte 
vereniging zijn met velerlei activiteiten die er toe doen, voor Assen, voor de inwoners 
van Assen en voor de vele bezoekers van Assen. Onze leden waarderen de AHV, 
uiteraard vanwege het mooie Asser Historisch Tijdschrift, maar ook vanwege de vele 
activiteiten, die dankzij onze vrijwilligers plaatsvinden.  
 
In de achter ons liggende jaren 2020 en 2021 werden we ernstig beperkt in onze 
activiteiten door de wereldwijde corona-epidemie. In 2022 ontstond er weer ruimte om 
nieuwe activiteiten op te pakken, daar maakten we dankbaar gebruik van. In de voor ons 
liggende jaren bewandelen we dit spoor verder. 
 
Het is de ambitie om de kwaliteiten van de AHV ten minste te borgen en waar mogelijk 
verder te versterken. Ons beleidsplan voor de periode 2023 tot en met 2027 is daarbij 
voor ons het richtsnoer. 
 
 
Visie en missie 
 
De AHV draagt bij aan het vergroten en verdiepen van de kennis van de geschiedenis  
van Assen en maakt die kennis laagdrempelig en toegankelijk voor allen die Assen een 
warm hart toedragen en haar geschiedenis interessant vinden. De AHV zet zich in voor 
het behoud van voorwerpen en objecten met cultuurhistorische waarde voor Assen. De 
AHV is een ontmoetingsplek voor haar leden en haar gasten. 
 
De AHV hecht aan haar autonomie en de daarbij behorende handelingsruimte. Vanuit 
een basis van vertrouwen samenwerken met instanties, organisaties en andere 
verenigingen staat evenwel hoog in het vaandel. Dit vanuit de overtuiging dat in die 
samenwerkingen de doelen van de vereniging het beste kunnen worden nagestreefd. 
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Activiteiten 
 
Asser Historisch Tijdschrift (AHT) 
Niet voor niets halen wij in de inleiding het AHT aan als een belangrijke waarde voor 
onze leden, het is een sterk bindmiddel voor de vereniging. Maar het AHT is ook een 
podium voor nieuw vergaarde kennis, en mede door de constante hoge kwaliteit van de 
artikelen een betrouwbare bron voor verder onderzoek naar de geschiedenis van Assen 
door leden en niet-leden. De onafhankelijke redactie maakt het in haar gestelde 
vertrouwen telkens opnieuw waar. 
Met het Drents Archief en de Drentse Historische Vereniging gaan we een 
samenwerking aan onder de weidse titel "Drentse Delpher". Oudere  jaargangen van het 
AHT worden digitaal ontsloten en in open source beschikbaar gesteld. 
 
Communicatie met de leden 
De leden ontvangen vier keer per jaar, bijgesloten bij het AHT, een nieuwsbrief op 
papier, waarmee activiteiten van de vereniging, zoals ledenavonden, de jaarlijkse 
excursie en andere verenigingszaken worden gecommuniceerd. Deze nieuwsbrief blijft 
vooralsnog het belangrijkste medium om de leden te bereiken. 
We streven er de komende jaren wel naar om steeds meer, liefst alle, leden ook via         
e-mail te bereiken. Leden met een bij ons bekend e-mailadres benaderen wij bij tijd en 
wijle ook via dit gremium. 
De website, bedoeld voor de communicatie met leden en niet-leden, is in 2022 
vernieuwd. Het streven is de site, in combinatie met sociale media, meer in te zetten bij 
onze communicatie met de binnen- en de buitenwereld. 
Om de communicatie met de leden nog meer inhoud te geven, versterken wij het 
bestuur met een extra bestuurslid, die deze communicatie verzorgt. 
 
Activiteiten voor leden 
We willen de activiteiten voor leden in aantal en kwaliteit tenminste op niveau houden 
en qua inhoud bij voorkeur nog verder versterken. 
We denken daarbij aan het bekende aanbod van drie ledenbijeenkomsten per jaar, 
waaronder de jaarvergadering in april, één excursie, bijeenkomsten op de eerste vrijdag 
van de maand en zo meer. 
 
Activiteiten voor inwoners en bezoekers van Assen 
Meest in het oog springend onder dit hoofdstuk is de inbreng van onze stadsgidsen. 
Leden met een grote kennis van de Asser historie verzorgen wandelingen door de stad. 
We doen dit in samenwerking met de VVV. In 2023 wordt een aantal van onze 
wandelingen ook weergegeven in een samen met de VVV en Vaart in Assen uit te geven 
boekwerkje, waarmee belangstellenden op eigen gelegenheid de hoogtepunten van de 
wandelingen kunnen beleven. 
Regelmatig verzorgen we tentoonstellingen op basis van eigen fotomateriaal en 
objecten, soms aangevuld met in bruikleen gegeven zaken. Dit kan zowel in eigen huis 
als op locatie zijn. Het streven is jaarlijks tenminste twee tentoonstellingen te maken. 
De samenwerking met de gemeente Assen en andere partijen om de jaarlijkse Open 
Monumenten Dag in Assen in te vullen en mede te bemensen continueren we. 
In 2023 onderzoeken we welke rol de AHV kan nemen in het jaarlijks in september 
georganiseerde project Kunst aan de Vaart. 
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Educatie gericht op jongeren 
De komende jaren ontwikkelen we, in samenwerking met partijen binnen het onderwijs 
en partners als het Drents Archief, nieuwe educatieve programma's voor jonge mensen, 
met als doel hen bewust te maken van de betekenis van de geschiedenis van Assen. 
Een eerste programma is al in voorbereiding: middelbare scholieren krijgen een inkijkje 
in het leven van Benno ter Berg, een joodse Asser jongen, die in 1942 naar Auschwitz is 
gedeporteerd en daar bij aankomst vermoord. In de drie jaren daaraan voorafgaand 
hield hij een dagboek bij in een tweetal schriften. Deze schriften gaf hij aan een vriend,  
die ze vele jaren heeft bewaard. Ze zijn uiteindelijk terecht gekomen bij het Drents 
Archief en onlangs in boekvorm gepubliceerd en daarbij geannoteerd en toegankelijk 
gemaakt. 
Ook starten we Bartje's Battle weer op, met nieuwe inhoud, om de leerlingen van groep 
zeven en acht van de basisscholen op speelse wijze kennis te laten maken met de 
geschiedenis van Assen. 
 
Onderzoek 
Het is een al langer levende wens. In de komende beleidsperiode vormen we graag een 
eigen onderzoeksgroep, bemenst door leden-vrijwilligers met een bovengemiddelde 
nieuwsgierigheid naar de geschiedenis van Assen en beschikkend over enige 
vaardigheid in het doen van historisch onderzoek. 
 
Samenwerking en relaties 
Samen werken maakt onderdeel uit van het DNA van de vereniging. Wij prijzen ons 
gelukkig met vele mooie vormen van samenwerking. 
De goede samenwerkingen met de gemeente Assen, het Drents Archief, de Drents 
Historische Vereniging, de VVV, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en vele anderen 
laten zich typeren als "samenwerkingen in vertrouwen". Ook in de komende jaren 
spannen wij ons in om het in ons gestelde vertrouwen verder te versterken. 
Enkele samenwerkingen raakten wat uit beeld door de beperkingen voortvloeiend uit 
de corona-epidemie, we pakken ze weer op. 
 
 
Organisatie en financiën 
 
Leden 
We prijzen ons gelukkig met de grote schare leden, duidelijk hoger dan aan het begin 
van de vorige beleidsperiode. Maar het blijft onze ambitie verder door te groeien naar 
tenminste tweeduizend leden in de komende jaren.  
 
Belangstelling voor je eigen geschiedenis en die van de omgeving om jou heen groeit bij 
de meeste mensen met de jaren. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat ouderen in 
ons ledenbestand oververtegenwoordigd zijn. We richten ons de komende jaren meer 
op jongere groepen Assenaren, mensen in de opbouw of in de bloei van hun leven. We 
ontwikkelen daarvoor een speciaal programma. 
 
Bestuur 
Ons bestuur opereert in goede harmonie, dat moet en dat blijft zo in de komende jaren. 
We breiden wel uit van zes naar zeven bestuursleden. De communicatie met de leden 
beleggen we bij het nieuw aan te trekken bestuurslid. 
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Financiën 
De vereniging kent een gezonde financiële positie. Wel zijn de jaarlijkse financiële 
verplichtingen  fors gestegen. Onze verhuizing in 2021, uitmondend in hogere 
huurkosten,  speelt hierbij een rol.  Maar ook de kostenstijgingen verband houdend met 
de productie en de distributie van het AHT zijn aanmerkelijk. Het streven is om de 
contributie zo laag mogelijk en eventuele noodzakelijke contributieverhogingen zo 
beperkt mogelijk te houden. Het eigen vermogen van de vereniging biedt daartoe wel 
enig soelaas. verder is het beleid er op gericht zo mogelijk ook aanvullende bronnen aan 
te boren. 
 
Structuur van de vereniging 
De mensen die zich inzetten voor het wel en wee van de AHV zijn allen vrijwilliger, of ze 
nu lid zijn van een werkgroep, redactielid, gids, lid van het bestuur of anderszins actief 
zijn voor de vereniging. We werken allen vrijwillig maar niet vrijblijvend. We weten ons 
gesteund en gekaderd door een set van afspraken neergelegd in documenten, zoals 
statuten, huishoudelijk reglement en een handleiding werkzaamheden. Deze 
documenten worden de komende tijd geactualiseerd en waar nodig en gewenst opnieuw 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.  
De leden hebben het voor het zeggen, zoals het hoort in een vereniging. In de jaarlijks in 
april georganiseerde jaarvergadering legt het bestuur dan ook verantwoording af voor 
gevoerd beleid en legt ze beleidskeuzes en - via verkiezingen - benoemingen voor. In 
voorkomende gevallen worden ook op de andere ledenavonden ledenraadplegingen 
georganiseerd. 
 
 
Ambitie 
 
De Asser Historische Vereniging doet er toe in Assen, voor de leden, voor de Assenaren 
en voor de bezoekers van Assen. Het streven van bestuur en leden is er op gericht de rol 
en betekenis van de AHV te borgen en waar mogelijk te versterken in de jaren 2023 tot 
en met 2027. 
 
Met bovenstaande is het kader geschetst waarbinnen de vereniging in de komende 
periode wil opereren. Dit in de overtuiging dat we er daardoor in slagen zo veel mogelijk 
mensen  zicht te geven op de historie van Assen. 
 
 
 
 
 
 
Assen, januari 2023 
Bestuur Asser Historische Vereniging 


