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HVGB   KvK  nummer 40048168      RSIN  816089413 

 
Samenstelling van het bestuur in 2022: 

Jan Wessels, voorzitter a.i.  
Hilly de Weerd, secretaris en ledenadministratie. 
Klaasje Gils, penningmeester. 
Klaas Stevens, lid. 
Lute van de Bult, per 11 maart 2022 afgetreden. 
Richard Zwiers, per 11 maart 2022 toegetreden. 
 
 
De leden van het bestuur van de HVGB zijn niet bezoldigd. 
In 2022 is 8 keer een bestuursvergadering geweest en 3 aanvullende vergaderingen. 
 
De samenwerking met de bibliotheek Beilen heeft geresulteerd in het tot stand komen van de ‘Verhalenbrink’. 
Mensen vertellen in een gezellige setting een verhaal aan interviewers. Het verhaal wordt opgenomen, een 
transcriptie wordt ervan gemaakt enz. De uiteindelijke versie van het verhaal wordt door de vertellers 
gecontroleerd, waarna dit samen met foto’s op de website www.verhalenbrink.nl komt te staan. 
Over het verhaal wordt een expositie gemaakt waarvoor leerlingen van Volta een maquette hebben verzorgd. 
Deze expositie zal naar verwachting vanaf maart 2023 te zien zijn in de bibliotheek Beilen. 
 
Ledenvergadering 
In 2022 is de ledenvergadering gehouden in “Het Valkenhof”.  
De notulen van deze vergadering zijn bijgevoegd. 
 
Bestuur 
Klaas Stevens wil nog een periode als bestuurslid actief blijven. 
Richard Zwiers is toegetreden als bestuurslid. 
Het bestuur zoekt een nieuwe voorzitter, Jan Wessels is voorzitter a. i. 
De Kascommissie, bestaande uit de heren J. Buiter en I. van der Sluis hebben de kascontrole gedaan bij de 
penningmeester. Alles is in orde bevonden en het bestuur is décharge verleend. 
 
Tentoonstellingen 
In 2022 is in oktober een tentoonstelling op Kruisstraat 4 geweest in het kader van de ‘Oktober, Maand van de 
Historie’ met als thema Rampjaar van het Drents Archief. Voor Beilen was 1820 een rampjaar, op 8 augustus 
werd 75%  van Beilen door brand verwoest in anderhalf uur tijd.  
Hiervoor heeft de werkgroep digitalisering een maquette van de plaats Beilen in 1820 gemaakt. Twee keer is een 
wandeling gehouden met uitleg over het gebeuren en de onmogelijkheid om deze brand te blussen, 38 mensen 
hiervoor op bezoek gehad. De maquette is op de nieuwe locatie van de HVGB, De Paltz 21,  te bekijken. 
 
Werkzaamheden  
De werkgroep digitalisering is 41 middagen werkzaam geweest. Aan de maquette zijn nog eens 5 middagen extra 
gewerkt. Voor bezoek is het kantoor 20 middagen open geweest. 
 
Digitalisering 
Voor de digitalisering  zijn Tina Hoving, Jantienes Askes, Theo Gerard, Harm Hadderingh en Jan Wessels actief. 
Ook is Alex van der Haar enkele middagen actief geweest. 
Met de digitalisering van het archief is weer een stapje gezet. Wij kunnen nu niet alleen gemakkelijk zoeken in 
het fotobestand, maar ook gelijk het documentenbestand en het boekenbestand hierin meenemen. 
 

http://www.verhalenbrink.nl/
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Verhalenbrink 
Voor de Verhalenbrink waren Harm Hadderingh, Hilly de Weerd, Hennie Oosting en Johanna 
Wessels actief.  Namens de bibliotheek droeg Dity Boerma haar steentje bij. 
Een eerste verhaal is opgetekend van de families Brink en Eilders. Twee families die moesten wijken voor de 
aanleg van de A28. Het verhaal staat inmiddels op de website, de tentoonstelling volgt in het voorjaar 2023. 
Website verhalenbrink: www.verhalenbrink.nl 
 
Werkgroep “het oude kerkhof”. 
Ook op de begraafplaats is weer flink doorgewerkt in 2022. 
46 middagen werd er gewerkt op het tweede deel van het oude kerkhof. 
In de werkgroep zaten: A. v.d. Haar, H. v.d. Haar, T. Hoving, H. Hunse, B. Jager,  A. Lambeek, D. Ludwig, F. 
Meijer, M. Nicolai, G. Slot, E. Wassen en L. v.d. Bult.  
 
Tijdschrift 
Er zijn in 2022 weer 4 tijdschriften uitgegeven. 
De redactie, bestaande uit A. Schepel, M. Schepel, I. Snippe, J. Loovers en J. Kasten hebben de tijdschriften 
samengesteld in samenwerking met GerdingOpmaak.  
M. van der Velden heeft het correctiewerk weer verzorgd. 
Schrijvers dit jaar: dhr. R. Martena, dhr. W. Joosten, dhr. J. Vredeveld, dhr. R. Zwiers, mw. G. Peeks, dhr. J. 
Oldenkamp, dhr. B. Feijen, dhr. H. Hadderingh en de redactie. 
Het tijdschrift werd gedrukt bij drukkerij Kerkhove. 
 
Website 
In 2022 zijn 63 vragen via de website binnengekomen en beantwoord. Doordat meer gegevens uit ons archief 
digitaal beschikbaar zijn, kunnen we gemiddeld snel een vraag beantwoorden. 
 
Voor het doorbladeren van het tijdschrift op de website wordt nog een oplossing gezocht. In verband met 
privacy (AVG) wetten is dit echter niet eenvoudig. 
 
De vereniging 
Het aantal leden is iets gedaald: op 1-1-2023 telde de vereniging 885 leden. 
Op 1-1-2022 stonden 922 leden geregistreerd. 
 
Schenkingen in 2021 
-De Rabo Clubkas Campagne bracht € 335,19 op. 
-18 personen hebben de HVGB iets geschonken; voorwerpen, documentatie, een schilderij. Deze schenkingen 
zijn reeds in het tijdschrift vermeld. 
Alle gevers hartelijk dank, wij stellen het zeer op prijs. 
 
Vrijwilligers 
Totaal 61 vrijwilligers zijn dit jaar actief geweest voor de vereniging.  
Op 16 december hebben wij een vrijwilligersavond gehouden met een etentje en een spel, als dank voor de 
werkzaamheden. 
 
Huisvesting 
Bij de ledenvergadering op 9 maart is nog uitgelegd dat er plannen waren om te verhuizen naar een ruimte in de 
bibliotheek. Of dit door kon gaan was afhankelijk van enkele zaken:  

1. Goedkeuring van een investering door de leden.  
2. Bericht van de verhuurder (gemeente Midden-Drenthe) van het gebouw over de huur en een zicht op de 

verdere toekomst van de locatie. 

http://www.verhalenbrink.nl/
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In de ledenvergadering werd de investering goedgekeurd. Pas in juni kon het bestuur een beslissing 
nemen, maar wij kregen geen toezegging m.b.t. de duur van de overeenkomst. 
 
Tussentijds kreeg de vereniging nog een aanbod van ‘DAAD architecten’ aan De Paltz voor een ruimte in hun 
pand. Hierin kan het hele archief, nu op 3 plaatsen, ondergebracht worden. Daarnaast is er ruimte voor het 
tentoonstellen van ingebrachte goederen bij HVGB en een ruimte waar de stijlkamer van de Oudheidkamer 
Beilen een plaats heeft gevonden. Vanaf november tot eind 2022 heeft de verhuizing plaats gehad. 
De bestaande samenwerking met de bibliotheek Beilen blijft.  
 
Het adres is nu HVGB, De Paltz 21, 9411 PM Beilen. 
info@historiebeilen.nl 
www.historiebeilen.nl  
Verdere contactgegevens blijven hetzelfde. 
 
In juli 2022 zou het beeld ‘Het Boertje’ worden onthuld bij de rotonde afslag 30. Door allerlei omstandigheden 
kon de onthulling niet doorgaan. Het beeld werd ontdaan van de verpakking en was dus wel zichtbaar. In 
december is er alsnog een onthulling geweest met alle betrokkenen. Het beeld werd in 2012 overgedaan aan de 
HVGB. Bestuursleden van de HVGB hebben veel werk gemaakt van de restauratie van het beeld. Maar na jaren 
in depot te hebben gestaan, was het hout waar het beeld van gemaakt was niet meer in de juiste conditie. 
Besloten werd om een replica te maken. De C&W de Boer Stichting en de gemeente Midden-Drenthe hebben 
de replica en de herplaatsing mogelijk gemaakt. Voor de volledige geschiedenis kun je de QR-code op het 
infopaneel bij het beeld scannen, of op onze website op de homepagina klikken op Beeld ‘Het Boertje’.  
In tijdschrift nr.1 2023 is er ook aandacht aan besteed. 
 
Voorzitter a.i. :  Jan Wessels 
 
Secretaris:     Hilly de Weerd 
 

mailto:info@historiebeilen.nl
http://www.historiebeilen.nl/
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BALANS

Activa 2021 2022 Passiva 2021 2022

Algemene reserve 25.638 25.638

Saldo V en W -1.824

Reserve geoormerkt

Roel Reijntjes Huus 78.952 78.160

Fonds Cultureelhistorische Activiteiten 1.954 1.954

"legaat" dhr. E. Stel 2.000 2.000

Opbaarhokje Oude Kerkhof 1.502 1.502

Herstel  Oude Kerkhof 297 -50

nog te ontvangen 0 332

Liquide middelen 110.343 107.049

110.343 107.381 110.343 107.381

Het negatieve resultaat over 2022 komt t.l.v. de algemene reserve. Wij vragen ook uw goedkeuring om het tekort van 2023 t.l.v. deze reserve te

laten komen. Gezien de financiele positie lijkt ons dit verdedigbaar.

De kosten in 2022 gemaakt voor het verhuizen naar en het aanpassen van het nieuwe onderkomen aan de Palz  ( € 792) komen t.l.v. het Roel 

Reijntjes Huus.  Wij vragen u ook de kosten die gemaakt worden in 2023 hier t.l.v. te laten komen.
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RESULTATENREKENING 2021 2022 BEGROTING 2022 2023

Inkomsten Inkomsten

Contributies 15.955 15.344 Contributies 15.500 14.760

Verkoop boeken/tijdschriften 538 373 Verkoop boeken/tijdschriften 500 400

Rente -8 -5 Rente 0 0

RABO Clubsupport 359 335 400 300

Diensten 150 20 Diensten 100 0

16.994 16.067 16.500 15.460

Uitgaven Uitgaven

Tijdschriften 7.349 6.866 Tijdschriften 7.000 7.000

Vergaderkosten 48 69 Vergaderkosten 100 80

Verzendkosten 1.130 1.308 Verzendkosten 1.100 1.100

Bankkosten 326 295 Bankkosten 340 220

Kantoorartikelen 103 65 Kantoorartikelen 100 80

Huisvesting 3.450 4.335 Huisvesting 4.200 3.600

Jaarvergadering/lezingen 513 476 Jaarvergadering/lezingen 700 600

Aankoop boeken 20 0 Aankoop boeken 50 50

Diversen Diversen

Contributies overige instellingen164 168 Contributies overige instellingen 170 170

Kosten vrijwilligers 42 73 Kosten vrijwilligers 50 75

Lief en Leed 110 106 Lief en Leed 100 100

Verzekeringen 337 410 Verzekeringen 350 450

Vrijwilligersavond 786 1.475 Vrijwilligersavond 1.400 1.500

Kosten ledenadministratie 137 137 Kosten ledenadministratie 140 140

Webhosting/internet 999 1.100 Webhosting/internet 1.000 1.150

WBTR 145 145 WBTR 0

Opening en jubilea externe instellingen0 0 Opening en jubilea externe instellingen 50 50

P.R. 0 0 P.R. 50 50

activiteiten HVGB 0 93 activiteiten HVGB 0 0

Inventaris/Mat. Tbv archief 543 770 Inventaris/Mat. Tbv archief 200 500

15.659 17.891 17.100 16.915

Verlies/Winst 792 -1.824 -600 -1.455
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