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Verkort jaarverslag 2020
Algemeen
De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op
te wekken en te versterken. 2020 werd voortvarend begonnen met een nieuwe activiteit, de
vrijdagmiddagen bij de AHV, en met voorbereidingen voor een uitgebreide viering van 75 jaar
bevrijding met onder andere een thema-avond en een nieuw boek.
Maar inmiddels weet iedereen dat 2020 een vreemd jaar is geworden. Door de coronapandemie
vielen na half maart alle activiteiten in het water.
Het kantoor van de vereniging werd gesloten, de vrijdagmiddagen bij de AHV konden niet doorgaan,
de thema-avond rond 75 jaar bevrijding moest worden afgezegd, geen nieuwe aflevering van Bartjes
Battle… En zo ging het door. Geen excursie, geen tentoonstellingen, geen ledenavonden.
Toch waren er nog bijzondere momenten:
* de eerste twee afleveringen van de vrijdagmiddagen bij de AHV (een fotopresentatie over het
water in Assen en een spelletjesmiddag) vielen zeer in de smaak;
* de vereniging werd met Bartjes Battle, het geschiedenisspel voor basisscholieren, genomineerd
voor de DHV-prijs (maar won helaas niet);
* er werden in Assen opnames gemaakt voor het televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’,
waarbij de voorbereidende werkzaamheden van de AHV zeer op prijs werden gesteld;
* de presentatie op 8 mei via een livestream op Facebook van het nieuwe AHV-boek ‘Het horloge
van de parachutist, Asser oorlogsherinneringen’;
* de vereniging ging van start met een digitale nieuwsbrief, waarvan in 2020 negen stuks naar de
leden zijn verstuurd;
* de Albert Heijn in Peelo bracht in samenwerking met de AHV een set van acht mokken met oude
foto’s van Assen uit;
* er verschenen vier prachtige exemplaren van het Asser Historisch Tijdschrift;
* het kantoorpand waarin de vereniging huist kreeg nieuwe eigenaren. In de loop van 2021 vertrekt
de huurder van de begane grond en na enig wikken en wegen is besloten dat de AHV deze ruimte
gaat huren. Dat betekent géén vier trappen meer, zodat de vereniging ook bereikbaar is voor
mensen die minder goed ter been zijn.
In de loop van het jaar bleek een jaarvergadering onmogelijk. Daarom werden in de nieuwsbrief van
september enkele vragen aan de leden gesteld, die daar schriftelijk of per mail op konden
reageren. Op deze manier werden financieel en secretarieel jaarverslag en de begroting
goedgekeurd. Secretaris Kitty Janssen trad door de omstandigheden niet zoals gepland af in april,
maar bleef een jaar langer actief. Ook voorzitter Theun Vlieger, die in 2021 aan het einde van zijn
bestuurstermijn komt, kreeg bij voorbaat een jaar verlenging. Zo won het bestuur meer tijd om
opvolgers te zoeken.
Al met al een uitzonderlijk jaar! Aan de vreemde situatie is helaas nog geen eind gekomen. De
vrijwilligers van de AHV geven de moed echter niet op. Sommige mooie plannen worden uitgesteld,
maar ook in 2021 komen er vast en zeker weer bijzondere zaken op ons geschiedkundige pad.
Bestuur
Het bestuur van de AHV werd na de (afgelaste) jaarvergadering op 14 april 2020 gevormd door:
Theun Vlieger
voorzitter,
Bieneke Drenth
vice-voorzitter en PR,
Febe Bolman
penningmeester,
Kitty Janssen
secretaris,
Jan Bos
coördinator archief, lid Comité Open Monumentendag,
Rens de Ruiter
coördinator stadsgidsen en projecten.
Het bestuur vergaderde bijna elke maand, met uitzondering van augustus. Enkele maanden zoals
gebruikelijk in het kantoor aan de Vaart Zuidzijde 71 en in andere maanden digitaal.
Ledenaantal
Op 1 januari 2020 had de AHV 1819 leden, waaronder ruim honderd combi-leden. Op 1 januari 2021
zijn er 1836 leden. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met
zusterverenigingen. Het jaarlijkse contact met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is in 2020
niet doorgegaan.

Programma-activiteiten voor leden
1.
Een ledenavond op maandag 20 januari 2020 met ruim honderd bezoekers. De filmgroep van
de vereniging vertoonde de film ‘De stad die even stilstond’. Martin Hiemink vertelde over
de Berghuis-collectie en het nieuwe boek ‘Monumentaal Assen’, waarin alle schilderijen uit
deze collectie staan afgebeeld.
Alle andere activiteiten – overige ledenavonden, excursie, tentoonstellingen, vrijdagmiddagen bij
de AHV - zijn dit jaar niet doorgegaan.
Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn
altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren.
Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die
enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, hebben genoten
van de boeken waarvoor ledenkorting gold én hebben uitgekeken naar nieuwe activiteiten na de
coronapandemie: hartelijk dank en hopelijk tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!
Maart 2021,
bestuur Asser Historische Vereniging
Th. Vlieger, voorzitter
K. Janssen, secretaris

