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Inleiding
De Historische Vereniging Gemeente Beilen, hierna HVGB genoemd is opgericht in december
1989. Vooral in die tijd kwamen velen tot het besef dat ze weinig wisten van de geschiedenis van
de regio waarin men woonde. Een aantal initiatiefnemers hebben toen de HVGB opgericht met
als doel kennis over de gemeente Beilen te vergaren, te verspreiden en te archiveren. Sinds 1999
zijn de gemeentes Beilen, Westerbork en Smilde geïntegreerd als gemeente Midden-Drenthe,
maar de HVGB voor Beilen blijft bestaan.
De nu voormalige gemeentes Westerbork en Smilde hebben ook een eigen historische vereniging.
Elk jaar worden 4 tijdschriften gemaakt daarnaast zijn in de afgelopen 30 jaar 14 boeken over
Beilen gepubliceerd.
Er worden regelmatig exposities gegeven. Er zijn werkgroepen voor restauratie van het oude
kerkhof, voor digitalisering, archivering en voor publicaties. Hooghalen heeft een werkgroep
voor de geschiedenis over het dorp Hooghalen.
Op 1 januari 2020 had de HVGB 976 leden. De laatste jaren is er teruggang in het ledenbestand
als gevolg van overlijden. Er komen wel jongere leden bij maar dit compenseert de terugloop
niet.
ANBI status

Missie
De vereniging is opgericht om de geschiedenis van de voormalige gemeente Beilen te
onderzoeken in de breedste zin van het woord.
Zij tracht dit te bewerkstelligen door vergaarde kennis beschikbaar te stellen aan haar leden.
Prioriteit is het uitbrengen van 4 tijdschriften per jaar waarin artikelen/verhalen staan over de
voormalige gemeente Beilen. Deze tijdschriften zijn in eerste instantie alleen voor leden, na
enkele jaren worden deze ook op de website van de vereniging gezet, ze zijn dan voor een ieder
in te zien. De kennis die de vereniging heeft over de geschiedenis van de gemeente Beilen is op
zich openbaar maar wordt niet op internet gedeeld i.v.m. mogelijk copyright.
De vereniging stelt zich ten doel om op verzoek kennis te delen en eventueel onderzoek te doen
naar zaken.
Met de bibliotheek en de Oudheidkamer Beilen wordt regelmatig een App ontwikkeld over delen
van de geschiedenis van de gemeente Beilen.
Deze App’s, vaak in quizvorm, zijn in de bibliotheek Beilen op de Multitouchtable te zien.
Doelstelling
Doelstelling van de HVGB is de kennis over de geschiedenis van de gemeente Beilen beschikbaar
te maken voor een breed publiek. Het archief van de HVGB, bestaande uit: kranten
( Nieuwsblad voor Beilen), ingebrachte stukken (aktes, notulen van verenigingen enz.) en foto’s
wordt hiertoe gedigitaliseerd. Van het Nieuwsblad voor Beilen is inmiddels 34 jaar wekelijkse
publicatie omgezet in een doorzoekbaar bestand.
De vereniging wil graag grotere ruimte voor het archief, de werkzaamheden en de ontvangst van
mensen.

Er zal een werkgroep uit Klatering worden opgericht om de komende jaren een boek over de
geschiedenis van Klatering te publiceren.
De werkgroep Hooghalen is bezig met een vooronderzoek voor een boek.
Strategie
De digitalisering van de krant zal worden voortgezet, evenals de correcte archivering van
ingebrachte stukken die van belang zijn voor de kennis over de lokale geschiedenis.
De website https://www.historiebeilen.nl wordt goed bezocht. Soms wordt HVGB gevraagd om
mee te werken aan een project. Zoals afgelopen jaar een project voor een JUMBO-plakboek met
foto’s van Beilen dat de HVGB een enorme bekendheid heeft gegeven.
Huidige situatie
De vereniging is gevestigd aan de Kruisstraat in Beilen. Een mooie werkruimte, maar de ruimte is
te klein om alle noodzakelijke zaken goed te kunnen beheren. Het streven is dan ook om een
groter onderkomen te vinden waar alle activiteiten plaats kunnen vinden.
Activiteiten
In 2020 zijn buiten de reguliere activiteiten 2 exposities gepland.
1. 75 jaar bevrijding in de voormalige gemeente Beilen.
2. Een expositie over de grote brand in Beilen 200 jaar geleden.
3. Software ontwikkelen voor de Multitouch table in samenwerking met de bibliotheek Beilen en
de Oudheidkamer Beilen.
Organisatie
De vereniging is bij de KvK ingeschreven onder nummer: 40048168
Fiscaal nummer: RSIN 816089413
Het postadres van de vereniging is:
HVGB p/a
De Venne 20
9411 BW Beilen
0593-331285
Email info@historiebeilen.nl
Website: https://www.historiebeilen.nl
Het bestuur van de HVGB bestaat uit de volgende personen:
Dhr. E. Dolfing
voorzitter
Mevr. K. Gils
penningmeester
Dhr. J. Wessels
secretaris
Mevr. H. de Weerd ledenadministratie
Dhr. L. van de Bult lid
Dhr. K. Willems
lid
Dhr. K. Stevens
lid
Bestuur
De bestuursleden van de HVGB zijn onbezoldigd.
Werknemers
De vereniging heeft geen werknemers in dienst.
Voor de diverse activiteiten van de vereniging zijn vrijwilligers beschikbaar, te weten:
Redactie en schrijvers tijdschrift 8 vrijwilligers.

Werkgroep restauratie van het oude kerkhof in Beilen 14 vrijwilligers.
Werkgroep archief en digitalisering 10 vrijwilligers.
Bezorging van het tijdschrift in de regio 26 vrijwilligers.
Werkgroep Hooghalen 6 vrijwilligers.
Financiën
De vereniging heeft leden die € 18,- per jaar betalen.
Van deze gelden wordt de productie van het tijdschrift, de huur van de ruimte (archief,
werkzaamheden, bezoek), apparatuur enz. betaald.
Op de website zijn onder Organisatie/jaarverslagen de jaarverslagen, notulen en het beleidsplan
te vinden.
Werven van extra gelden
Voor het financieren van speciale projecten en/of noodzakelijke aanschaf van apparatuur
gereedschap enz. voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de werkgroepen en voor het
inrichten van tentoonstellingen wordt een beroep gedaan op instanties die een warm hart
toedragen aan dergelijke projecten.
Beheer van het vermogen
De HVGB beschikt over een vermogen dat verkregen is door erfenis en legaten. Dit vermogen
kan niet vrij worden besteed, het is geoormerkt.
Het vermogen kan in de toekomst gebruikt worden om een -een groter onderkomen voor de
vereniging- te realiseren.
Website https://www.historiebeilen.nl

Contact via info@historiebeilen.nl
De voorzitter E. Dolfing
De secretaris J. Wessels
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