
 

 

Verkort secretarieel jaarverslag 2021 
 

 

Algemeen 
De Asser Historische Vereniging (AHV) stelt zich ten doel belangstelling voor de historie van de stad 
Assen op te wekken en te versterken. Aan dit doel wordt al jaren met veel elan gewerkt door de 
vele vrijwilligers die de vereniging rijk is. Helaas kon er door de coronapandemie in het verslagjaar 
2021 niet veel worden georganiseerd. Zo bleef in de eerste helft van 2021 het kantoor van de 
vereniging gesloten en moesten er meerdere geplande activiteiten en bijeenkomsten worden 
geannuleerd. 

Wel memoreren we in dit verslag graag de volgende bijzondere momenten: 

 de jaarvergadering van de vereniging werd in april digitaal gehouden; 

 het kantoor van de vereniging verhuisde in augustus met behulp van de inzet van vele 
vrijwilligers en met Koops Verhuisgroep naar de benedenverdieping; 

 het televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’ waarvoor de AHV in 2020 voorbereidende 
werkzaamheden heeft verricht, werd in mei uitgezonden, Assen werd buitengewoon positief 
neergezet door de dame en de beide heren Van Rossem; 

 Albert Heijn in Peelo organiseerde in samenwerking met de AHV de spaaractie ‘Bartjes 
plakboek’; de actie werd een groot succes; 

 in april en mei liep een doorlopende PowerPointpresentatie in de Mediamarkt met als 
onderwerp ‘Oorlog en bevrijding in Assen’; 

 het Open Huis van de AHV werd ondanks de coronamaatregelen tijdens de Open 
Monumentendag op 11 september goed bezocht; veel bezoekers waren nieuwsgierig naar de 
nieuwe huisvesting op de begane grond en reageerden positief; 

 tijdens de Open Monumentendag werd een fotogalerij met onze ereleden in ons nieuwe kantoor 
onthuld; 

 in oktober kon er voor het eerst weer een lezing worden gegeven en werd er weer een 
ledenavond georganiseerd; 

 in november werd de AHV verrast met een mooie cheque van de Rabobank, verkregen door de 
vele stemmen die op de vereniging werden uitgebracht bij de Rabo ClubSupport Actie; 

 vanaf de heropening van het kantoor in september tot de Kerstvakantie was in de grote zaal de 
tentoonstelling ‘Assen in oorlogstijd’ te zien met foto’s, filmbeelden en voorwerpen uit de 
Tweede Wereldoorlog.  

 

Ledenaantal 
Op 1 januari 2022 telt de AHV 1815 actieve leden waaronder ongeveer 100 combileden. Op 1 januari 
2021 was het aantal actieve leden 1804.  
Daarnaast heeft de Asser Historische Vereniging een kleine groep trouwe donateurs en 
zusterverenigingen (totaal 32 adressen) waarmee onder meer de tijdschriften worden uitgewisseld.  
Het jaarlijkse contact met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is ook in 2021 niet doorgegaan. 
 

Programma-activiteiten voor leden 
De enige inhoudelijke ledenactiviteit die kon worden georganiseerd was een ledenavond op            
12 oktober. De ledenavond werd door ruim tachtig bezoekers bijgewoond. Voor de pauze was er een 
verkorte extra ledenvergadering, waarin het voorstel om de contributie aan te passen naar € 22,50 
werd bekrachtigd en de voorzittersoverdracht werd afgerond. Ook was er tot genoegen van alle 
aanwezigen de historische quiz, verzorgd door Bernd Otter. Na de pauze vertelden Lukas Kwant en 
Jan Lagendijk verder over de Noorderbegraafplaats. Dit naar aanleiding van het boek ‘Voor deez’ 
aard verloren’ dat in september bij koninklijke Van Gorcum werd uitgebracht. 
Alle andere activiteiten – overige ledenavonden, excursie, tentoonstellingen, vrijdagmiddagen bij 
de AHV - zijn ook dit jaar niet doorgegaan vanwege de coronapandemie. 
 

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! 
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