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Bestuurssamenstelling in 2018:
Albert Lanting, voorzitter.
Jan Wessels, secretaris, redactie en samenstelling tijdschrift.
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.
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd, vanaf 13 augustus zijn de vergaderingen in het pand
Kruisstraat 4 gehouden.
De ledenvergadering op 14 maart 2018 werd door 27 leden bijgewoond.
Na de vergadering hield Abel Darwinkel van het “Huus van de Taol” een lezing over het
voorkomen van en de verspreiding van Drentse dialecten.
In verband met het culturele jaar 2019-2020 zijn 3 vergaderingen gehouden voor een project
waarin de Bibliotheek, de Oudheidkamer en de HVGB deelnemen. Een rapport hierover is naar
de gemeente gestuurd. Dit rapport zal voor een meer structurele samenwerking op deelgebieden
worden gebruikt vooral voor projecten richting de scholen in de gemeente.
Nieuwe huisvesting
De huisvesting in “Villa Maria” in Smilde was prima, er is hier ontzettend veel werk verzet voor
de vereniging. De gemeente gaat het pand echter verkopen. Begin 2018 kregen wij een aanbod
om ruimte te huren in het pand Kruisstraat 4 als onderdeel van de Drentse Kamer. De ruimte is
iets kleiner dan in Villa Maria, maar het is in Beilen en daarmee kon een lang gekoesterde wens in
vervulling gaan n.l. de mogelijkheid bieden voor bezoektijden.
In juli en augustus heeft de verhuizing plaats gehad. Vanaf september zijn de werkzaamheden
weer opgestart en in oktober zijn we begonnen met bezoektijden om de 14 dagen.
De officiële opening van het nieuwe onderkomen van de HVGB was op 12 december.
Wethouder dhr. D. Bouwman verrichtte de openingshandeling door een antieke kruiwagen met
lege dozen de deur uit te drukken. Er stond een mooi artikel in het Dagblad van het Noorden
hierover.
Op 14 december was er Open Dag. Dit was een zeer geslaagde dag, mooi te ervaren dat veel
mensen zich betrokken voelen bij de vereniging en het werk wat de vereniging doet waarderen.
Er zijn meer dan 100 mensen geweest en er werden veel goederen geschonken of in bruikleen
gegeven aan de vereniging.
Tijdschrift
Er zijn in 2018 weer 4 tijdschriften uitgegeven.
Van de jaren 1989 en 1990 zijn 5 edities van het tijdschrift op de website te bekijken. Meerdere
zullen volgen in 2019. De aanvullingen worden goed bekeken.
Een commissie “Tijdschrift en digitale communicatie”, bestaande uit:
Rik Martena, Wim Dondorff, Harm Hadderingh, Bruun Feijen en Wolter Muggen is op zoek
gegaan naar een andere invulling van het tijdschrift. Een jonge redactie is samengesteld, die vanaf
1 januari 2019 het tijdschrift gaat maken samen met GerdingOpmaak. De druk blijft bij
Kerkhove drukkerij.
De redactieleden zijn:
Arjan Schepel, Marijke Schepel, Ingrid Snippe, Jeroen Loovers en Jos Kasten.
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Website
De website is aangepast aan de nieuwe regels i.v.m. de AVG wetgeving. In de
privacyverklaring is beschreven hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens van
de leden van de vereniging.
In 2018 zijn 32 vragen, die via de website werden gesteld, beantwoord.
Digitalisering
Er is weer veel werk verzet met de digitalisering en archivering van documenten en foto’s. Het is
een langdurige klus, waar niet alleen het bestuur aan werkt maar ook de vrijwilligers Theo Gerard
en Harm Hadderingh. Nu we in Beilen zijn gevestigd hopen we op meer hulp bij dit werk.
Monumentendag 9 september 2018
Kruisstraat 6, een Rijksmonument, was samen met Kruisstraat 4 opengesteld.
Meer dan 200 mensen zijn op bezoek geweest, vooral voor de oude films en de voordrachten van
Aly Mulder en Ina de Groot, keurnoten van het “Huus van de Taol”, was veel belangstelling.
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 een programma
gemaakt over het Landrecht Drenthe. Een nieuw programma over de geschiedenis van Beilen
vanaf de patriottische tijd tot 1820 wordt in januari gepresenteerd, daarna volgt een programma
over de grote brand in Beilen in 1820 en programma’s over de verdere geschiedenis van de
voormalige gemeente Beilen.
Het oude kerkhof
De werkgroep heeft het werk aan kerkhof nr. 1 bijna klaar. Met de gemeente is overleg geweest
over hoe verder met kerkhof nr.2. Ook hier zullen vele graven worden gerestaureerd.
In steeds meer plaatsen komt er aandacht voor oude kerkhoven. Af en toe resulteert dit in een
publicatie in een krant en bezoek van andere HV’s die ook aan de slag willen. Er is vooral veel
waardering voor de werkzaamheden bij de bevolking.
De vereniging
Het aantal leden is iets gedaald, we hebben nu 1002 leden. Vooral door overlijden vallen leden af
maar er komen ook nieuwe leden bij. In 2018 waren er 34 opzeggingen, 21 nieuwe leden hebben
zich aangemeld.
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
Totaal zijn 67 vrijwilligers bij de vereniging betrokken.
Schenkingen in 2018
Een aantal mensen hebben in 2018 een financiële bijdrage gedaan. De meeste bijdragen waren
specifiek voor de werkgroep “Het oude kerkhof”.
De Rabo Clubkas Campagne bracht € 207,92 op.
Diverse goederen zijn 2018 geschonken of in bruikleen gegeven aan de vereniging.
Alle gevers hartelijk dank.

