Jaarverslag van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 2019

Bestuurssamenstelling op 1-1-2019:
Albert Lanting, voorzitter.
Jan Wessels, secretaris.
Klaasje Gils, penningmeester.
Hilly de Weerd, ledenadministratie.
Wolter Muggen, lid.
Lute van de Bult, lid.
Jan Hoegen, lid.
In de loop van 2018 is Klaas Willems toegetreden tot het bestuur.
De ledenvergadering was op 14 maart 2019 in zaal Koopman aan de Paltz, 57 leden waren
aanwezig.
Aftredend en niet herkiesbaar waren Albert Lanting en Wolter Muggen.
Klaas Willems, Alex van der Haar en Klaas Stevens werden gekozen als bestuurslid .
Als nieuwe voorzitter werd Emko Dolfing gekozen. Emko kon nog niet direct in functie treden.
Wolter Muggen was bereid om tijdelijk de voorzittershamer ter hand te nemen.
Op 22 juli heeft Jan Hoegen afscheid genomen als bestuurslid. Jan blijft nog wel een
aanspreekpunt voor tentoonstellingen over de 2e wereldoorlog. Ook Alex van der Haar trad af.
Op 18 november is Emko Dolfing in functie als voorzitter, Wolter is teruggetreden.
In 2019 waren de volgende werkgroepen actief voor de vereniging:
Werkgroep ‘het oude kerkhof’.
Werkgroep digitalisering archief.
Werkgroep Historie Hooghalen.
Werkgroep Jumbo-boek ‘Beilen in beeld’.
Werkgroep presentatie.
In 2019 zijn 9 bestuursvergaderingen gehouden. Een afvaardiging van het bestuur heeft 10
vergaderingen bijgewoond met gemeente, bibliotheek, oudheidkamer en welzijn.
De maandagmiddag is gemiddeld genomen een vaste middag voor werkzaamheden in het archief.
De hulpmiddelen zijn het afgelopen jaar uitgebreid, wij kunnen nu beschikken over 3 scanners,
foto apparatuur, 3 computers en centrale opslag van de gegevens.
In 2019 zijn op 42 middagen vrijwilligers in het archief van de HVGB werkzaam geweest.
De bezoekmiddag om de 14 dagen op woensdag is niet druk, maar er komen toch regelmatig
mensen.
Tijdschrift
Er zijn in 2019 weer 4 tijdschriften uitgegeven.
Van oudere edities van het tijdschrift zijn nu de jaargangen 1989 t/m 1991 op de website te
bekijken. Meerdere zullen volgen in 2020. De aanvullingen worden goed bekeken.
Vanaf 1 januari 2019 wordt het tijdschrift door de redactie, bestaande uit Arjan Schepel, Marijke
Schepel, Ingrid Snippe, Jeroen Loovers en Jos Kasten samengesteld in samenwerking met
GerdingOpmaak. De druk is bij drukkerij Kerkhove.
Website
De website wordt regelmatig geactualiseerd.
In 2019 zijn 29 vragen via de website binnengekomen en beantwoord
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Digitalisering
Er is veel werk verzet met de verdere digitalisering van het archief. Het is een
langdurige klus, waar niet alleen het bestuur aan werkt maar ook veel vrijwilligers.
Theo Gerard en Harm Hadderingh waren al langer actief. Van de werkgroep ‘het oude
kerkhof’ zijn regelmatig Tina Hoving en Alex van der Haar aanwezig. Via Welzijn Beilen hebben
zich 2 vrijwilligers aangemeld, Ilona Supheert en Jantienes Askes. Zij zijn vanaf begin 2019 actief
voor de vereniging.
Van de Oudheidkamer Beilen kregen wij de collectie foto’s om te scannen.
Er zijn in 2019 duizenden foto’s gescand. Deze worden voorzien van de relevante gegevens.
Van het Nieuwsblad voor Beilen zijn in 2019 8 jaargangen gescand en verwerkt tot doorzoekbare
bestanden. De kranten van april 1945 tot 1978 zijn nu digitaal doorzoekbaar.
Multitouchtable Table in de bibliotheek
Al enkele jaren worden hiervoor in een samenwerkingsverband van de Bibliotheek, de
Oudheidkamer en de HVGB programma’s ontwikkeld. We hebben dit jaar enkele programma’s
gemaakt over de Franse tijd in Beilen en de jaren hierna.
In 2020 komt hier een vervolg op met een programma over de plaats Beilen als Vesting en over
de grote brand in Beilen.
Het oude kerkhof
Op 15 januari is het eerste deel van het oude kerkhof opgeleverd.
In april 2019 is een aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden op het 2e deel van het
kerkhof. Er werd altijd al waardering uitgesproken voor de werkzaamheden door bezoekers, maar
langzamerhand wordt dit ook meer zichtbaar aan de bloemen die bij graven worden gelegd.
Van de Rabobank werd een bedrag van € 1250,- toegezegd voor de aanschaf van gereedschap.
De vereniging
Het aantal leden is iets gedaald, begin 2019 telde de vereniging 1002 leden. Vooral door
overlijden vallen leden af maar er komen ook nieuwe leden bij. Op 31 december 2019 staan er
976 leden geregistreerd.
De vereniging kent naast het bestuur en de redactie een hele schare aan vrijwilligers:
- De bezorgers van het tijdschrift
- De werkgroep ‘het oude kerkhof’
- De werkgroep Hooghalen
- Schrijvers
- Correctoren
- Archief
Totaal zijn 68 vrijwilligers bij de vereniging betrokken. Aan het eind van het jaar is er een
vrijwilligersavond met stamppot en een compilatie van oude films over Beilen. Na afloop was er
voor iedereen een presentje.
Tentoonstellingen en andere activiteiten
- 12 januari 2019 een fototentoonstelling over Beilen in de bibliotheek, samen met de
Oudheidkamer.
- In het pand Kruisstraat 4 is in april samen met Maria Koster een tentoonstelling over Roel
Reijntjes ingericht met twee keer een gedichtenmiddag.
- Een aantal wandelingen is georganiseerd voor de gemeente en voor een summerfair.
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- In juni een tentoonstelling over de Lanijto in het pand Brinkstraat 17. Het pand werd
hiervoor ter beschikking gesteld door de eigenaar, dhr. Matser.
- In verband met de Lanijto in Beilen werd door dhr. M. Mulder, Jumbo Beilen, een
boek ‘Beilen in beeld’ uitgegeven. Voor dit boek heeft de vereniging de foto’s
uitgezocht en de teksten aangeleverd. Van de foto’s waren 216 als plakplaatje voor het boek
beschikbaar.
De uitgifte van plakplaatjes in de winkel was van midden april tot 1 juni 2019. Dhr. Mulder hield
nog een ruilbeurs. Hierna konden mensen ontbrekende plakplaatjes bij de HVGB aan de
Kruisstraat ophalen. Hiervoor zijn we een aantal middagen speciaal open geweest. Honderden
mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Tot het eind van het jaar zijn af en toe
nog plaatjes opgehaald.
- In verband met de week van de Coöperaties van de Rabobank is in het bankgebouw in Beilen
een tentoonstelling ingericht over alle coöperaties die er in de gemeente Beilen zijn geweest.
- Tentoonstelling Zij/Hij in de bibliotheek samen met de Oudheidkamer i.v.m. het feit dat de
vrouwen 100 jaar geleden kiesrecht kregen. Deze tentoonstelling was tot de kerstdagen te
bekijken.
Schenkingen in 2019
-Een aantal mensen hebben in 2019 een financiële bijdrage gedaan. De meeste bijdragen waren
specifiek voor de werkgroep “het oude kerkhof”.
-De Rabo Clubkas Campagne bracht € 650,52 + €100,- op.
-Voor de medewerking aan het boek ‘Beilen in beeld’ kreeg de vereniging van JUMBO Beilen, M.
Mulder € 500,-.
-Voor de tentoonstelling ‘Coöperaties’ kreeg de vereniging € 100,- van de Rabobank.
-Diverse goederen zijn in 2019 geschonken of in bruikleen gegeven aan de vereniging.
-Foto’s en oude akten van en over de fam. Mulder in Hijken.
-Oude Drentse almanakken, een koopmanskoffer, de foto collectie van G. Datema.
-Correspondentie uit de 2e wereldoorlog: 2x correspondentie van een dienstplichtig soldaat uit
Beilen met de familie thuis in de periode net voor de oorlog en de eerste maanden in de oorlog. -Correspondentie met thuis van een inwoner uit Beilen die vanwege de Arbeitseinsatz in de buurt
van Hamburg moest werken.
-Kaarten, foto’s, boeken, een kousen reparatiemachientje.
-Van Griselda Molemans kregen we het boek ‘De onvoorwaardelijke trouw van de Afro-Indiërs
aan de Nederlandse vlag’.
Alle gevers hartelijk dank.

Financieel verslag HVGB 2019 en begroting 2020

KvK nummer 40048168
BALANS
Activa

RSIN 816089413
2018

2019

Debiteuren

Debiteuren
Liquide middelen

105.091
105.091

1.250
106.561
107.811

Passiva
Algemene reserve
Saldo V en W
Reserve geoormerkt
Roel Reijntjes Huus
Fonds Cultureelhistorische Activiteiten
"legaat" dhr. E. Stel
Opbaarhokje Oude Kerkhof
Herstel Oude Kerkhof
Crediteuren

2018

2019

17.957
2.116

20.073
2.792

78.952
1.954
2.000
1.502
610

78.952
1.954
2.000
1.502
5
533

105.091

107.811

Financieel verslag HVGB 2019 en begroting 2020

KvK nummer 40048168

RSIN 816089413

RESULTATENREKENING
Inkomsten
Contributies
Verkoop boeken/tijdschriften
Rente
Diensten

Uitgaven
Tijdschriften
Vergaderkosten
Verzendkosten
Bankkosten
Kantoorartikelen
Huur gebouw
Jaarvergadering/lezingen/exposities
Aankoop boeken
Diversen
Verhuis-/ openingskosten
Drukkosten facturen incl. env.
Contributies overige instellingen
Kosten vrijwilligers
Lief en Leed
Verzekeringen
Vrijwilligersavond
Kosten ledenadministratie
Webhosting/internet
Opening en jubilea externe instellingen
P.R.
Jubileum HVGB
Inventaris/materiaal tbv digitaal archief

Verlies/Winst

2018

2019

16.735
841
6
0
17.582

16.582
614
5
700
17.901

5.956
283
1.062
308
238
1.986
283
168

6.682
49
1.171
341
323
1.828
1.044
40

361
71
95
202
53
328
1.489
137
800
151
964
0
531

0
0
102
72
147
328
1.557
137
1.046
0
60
86
96

15.466
2.116

BEGROTING
Inkomsten
Contributies
Verkoop boeken/tijdschriften
Rente
Diensten

Uitgaven
Tijdschriften
Vergaderkosten
Verzendkosten
Bankkosten
Kantoorartikelen
Huur gebouw
Jaarvergadering/lezingen/exposities
Aankoop boeken
Diversen
Verhuis-/ openingskosten
Drukkosten facturen incl. env.
Contributies overige instellingen
Kosten vrijwilligers
Lief en Leed
Verzekeringen
Vrijwilligersavond
Kosten ledenadministratie
Webhosting/internet
Opening en jubilea externe instellingen
P.R.
Jubileum HVGB
Inventaris/materiaal tbv digitaal archief
Onvoorzien

2019

2020

16.560
600
10
17.170

16430
500
0
100
17.030

7.500
400
800
350
300
1.800
700
150

7200
100
1050
350
300
1900
1250
100

0
70
150
200
50
330
1.500
140
800
100
300

125
100
75
330
1500
140
1100

15.109

700
830
17.170

200
350
300
560
17.030

2.792

0

0

