


Dat is, volgens ons, verspilde energie. Van belang is het
dan ook dat er wordt geïnventariseerd, welke onderzoeken
lopende zijn maar ook moet er gekeken worden welke
onderzoeken nog gewenst zijn. Over deze onderwerpen
zult u in de toekomst regelmatig kunnen lezen en zal er
ook aan u gevraagd kunnen worden om aan een te starten
onderzoek mee te werken.

Het graven naar de ‘roots’ blijkt meer en meer een hobby
te worden. De middelen om er, wat makkelijker dan eerder
het geval was, achter te komen zijn tegenwoordig uitge-
breid voorhanden. De vereniging kan hierbij ondersteu-
ning verlenen, al zien we dit niet direct als verenigingsacti-
viteit. Het ‘Drents Archief ’ is hiervoor bijvoorbeeld veel
beter voor uitgerust.

Cursussen
Het bestuur wil, voor die leden die wel eens aan boven-
staande onderzoeken zouden willen beginnen maar niet
weten waar te starten en hoe het te organiseren, cursussen
aanbieden die door ervaren krachten zullen worden gege-
ven. Er zijn vast leden die op deze gebieden al wat ervaring
hebben en hen roepen wij op om zich beschikbaar te stel-
len om de cursisten op hun eerste schreden bij te staan.

Inleidingen
Per jaar zullen er een aantal lezingen op het programma
worden gezet. Dit kunnen inleidingen zijn die bij de start
van een bepaald onderzoek wordt gehouden. Maar net zo
goed kunnen het onderwerpen zijn waarvan u het bestuur
heeft aangegeven, het interessant te vinden eens naar te
luisteren. Onder dit kopje betrekken we ook het vertonen
van oude films, dia’s en foto’s. De heer Naber heeft bij-
voorbeeld een belangrijk archief nagelaten en het bestuur
zal gesprekken starten hoe hier in de toekomst zorgvuldig
mee kan worden omgegaan.

Het streven van het bestuur is er op gericht genoemde acti-
viteiten zowel in Bovensmilde, Hoogersmilde als Smilde te
laten plaatsvinden. Zo zullen we proberen om onderwer-
pen die betrekking hebben op die kern daar ook te organi-
seren, al is dit geen wet van Meden en Perzen, om maar in
de historie te blijven. 

Interviews
Er is nog maar betrekkelijk weinig over het recente verle-
den vastgelegd. Dat is jammer, maar het geeft ons, als vere-
niging, in ieder geval de kans om daar wat aan te doen.
Gelukkig zijn er nog steeds inwoners in alle drie de kernen
die deze jonge geschiedenis nog zelf hebben mee gemaakt.
Wij kennen ze natuurlijk niet allemaal een aantal wel, met
uw hulp zal deze lijst nog aangevuld kunnen worden. Op
onze eerdere oproep hebben zich al een paar kandidaten
aangemeld die deze mensen graag willen interviewen. Een
dankbare taak, kunnen we u zeggen, die niet snel genoeg
kan starten, want niemand heeft het eeuwige leven en het
is jammer als waardevol materiaal niet wordt gebruikt.

Krantenonderzoek
Als bron voor onderzoeken zijn kranten onmisbaar. Er zijn
in heel wat archieven kranten opgeslagen. Soms zijn ze er
nog fysiek aanwezig en anders op een van de moderne
opslag media. In het ‘Drents Archief ’ liggen de meeste
opgeslagen. Het is daarom zinvol om een werkgroep te
starten met mensen die het leuk vinden om in oude kran-
ten te snuffelen. Dit kan zijn met een gerichte opdracht of
naar algemene informatie over Smilde. Wat er precies moet
en kan gebeuren zullen de deelnemers aan deze werkgroep
zelf bepalen. Wilt u er aan deelnemen? Laat dit dan even
weten.

Belangrijke gebouwen
Ook hier zal een werkgroep voor moeten worden opge-
richt, over het algemeen geldt dan dezelfde werkwijze als
met de kranten. Deze werkgroep zal hooguit wat eerder
klaar zijn. Na de inventarisatie komt er namelijk niet
zoveel meer bij.

Excursies
Andere historischeverenigingen houden excursies. Dit naar
bijvoorbeeld een natuurgebied met historische waarde of
naar een werkplek van werk dat heden ten dagen niet meer
wordt uitgevoerd. Afijn, ook uw bestuur zoekt wat dit
betreft naar mogelijkheden en houdt u daarvan regelmatig
op de hoogte. 

Punt 9
Michiel Gerding is gepromoveerd op het onderwerp
‘Vervening in Drenthe’ hij is daarom bij uitstek de man die
ons het e.e.a. over het ontstaan van onze kernen kan vertel-
len. Daarnaast weet hij zijn verhalen telkens zodanig over
te brengen dat het plezierig is om er naar te luisteren. Wij
zijn er dan ook van overtuigt dat u zich bij dit onderdeel
van de vergadering beslist niet zult vervelen.

Tenslotte
Regelmatig wordt er provinciaal overleg gevoerd, daar
wordt verteld wat elke vereniging doet. Wij als ‘beginners’-
kunnen daarvan veel leren. Maar, liever nog hebben we dat
de leden laten horen wat zij willen. Onze overtuiging is dat
alle inwoners van de voormalige gemeente Smilde wel eens
gedacht hebben: ‘dat zou ik nou graag eens over Smilde
willen weten’. Leg ons die vraag op de een of andere
manier voor. Wij zullen er alles aan doen om die vraag
voor u beantwoord te krijgen. Binnen bovenstaande moge-
lijkheden zou dit kunnen lukken, maar als het moet zullen
wij die mogelijkheden uitbreiden. Wij zijn er van overtuigd
dat we met die instelling een levende vereniging krijgen,
waar ieder lid, actief of passief gepast aan zijn of haar trek-
ken komt.

Het bestuur.

Uitnodiging

Zoals in de laatste ‘Nieuwsbrief ’ al werd aangekondigd is er 17 september a.s. een ledenvergade-
ring van de historische vereniging ‘De Smilde’. Hierbij nodigen wij alle leden uit deze vergade-
ring bij te wonen. Hieronder treft u de agenda aan en voor zover nodig per punt een toelichting.
Na het officiële deel van de vergadering zal de provinciaal historicus ‘Michiel Gerding’ een inlei-
ding houden over het ontstaan van Smilde. Te beginnen met Hoogersmilde ook wel genoemd
D’Olde Smilde. Volgens het bestuur was er geen beter onderwerp, voor onze eerste inleiding, te
bedenken. Terwijl de inleider een reputatie heeft die veel belovend is.



HISTORISCHEVERENIGING ‘DE SMILDE’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nieuwsbrief 
Foto’s:

Deze foto’s komt
uit aan ons
beschikbaar
gestelde
collecties.
Binnenkort treft
u deze in de
‘Smildeger
Neiskrant’ en
anderen aan. Al
dan niet voor-
zien van namen.

Agenda tweede algemene
ledenvergadering:
Historischevereniging 
‘De Smilde’.
Agenda
Aanvang 20 uur, in de bibliotheek Smilde,
Kon. Julianastraat 65

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling Statuten
4. Begroting
5. Bestuursverkiezing
6. Verkiezing redactiecommissie
7. Verkiezing kascommisie
8. Activiteiten plan
9. Inleiding door Michiel Gerding
10. Sluiting

Toelichting

Punt 3
De statuten zijn inmiddels bij de notaris gepas-
seerd. Om allerlei praktische redenen was dit
noodzakelijk. Natuurlijk blijft het mogelijk om
tijdens de vergadering tot eventuele wijzigingen
te besluiten. Op de vergadering zullen de statu-
ten ter inzage liggen. Voor diegenen die ze eer-
der willen bekijken bestaat de mogelijkheid ze
in te zien bij:
• Gerrit Helder, Smilde, tel. 41 45 29
• Tineke Groenink, Bovensmilde, 
tel. 41 41 03

• Dineke Meilof, Hoogersmilde, tel. 30 90 66
Wilt u hiervoor wel vooraf een telefonische
afspraak maken?

-ste jaargang
september 



Punt 6
Het bestuur stelt voor om van de redactie com-
missie een vaste commissie te maken. Het tijd-
schrift dat we van plan zijn uit te geven is een
belangrijk instrument in de communicatie met
de leden. Er mag dan ook van verwacht worden
dat deze uitgave aan minimum eisen voldoet.
Aan de redactie commissie de taak om in eerste
instantie hiervoor een stevig fundament te leg-
gen en dit vervolgens in de komende jaren te
blijven bewaken. De commissie opereert zelf-
standig en is rechtstreeks verantwoording schul-
dig aan het bestuur. Naast ontwikkeling van
beleid en het uitvoeren daarvan, zorgt de com-
missie er verder voor dat leden gestimuleerd
worden in het schrijven van artikelen het
ondersteunen daarbij en waar nodig corrigeren
en publicatie klaarmaken daarvan.

Het bestuur roept hierbij vrijwilligers op die
zich in bovenstaande omschrijving kunnen vin-
den en mee willen helpen om dit te realiseren.
Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de
vergadering mondeling of schriftelijk bij de

secretaris aanmelden.

Punt 7
De kas commissie controleert namens de leden
de financiële gang van zaken en zal van haar
bevindingen dan ook verslag uitbrengen aan de
leden. Tijdens iedere jaarvergadering geeft de
commissie advies over het wel of niet decharge
te verlenen aan de penningmeester.

Hiervoor zijn drie kandidaten nodig waarvan er
één als reserve op zal treden. Elk jaar treed één
lid af en zal worden opgevolgd door het reserve
lid, zodat op iedere jaarvergadering één nieuw
lid voor deze commissie gekozen moet worden.

Punt 8
Het activiteiten plan zal de leidraad zijn voor
het bestuur waarop voor de komende jaren het
beleid gebaseerd zal zijn. Hieronder treft u het
concept hiervan aan, zodat u als lid hierop
invloed uit kan oefenen. Heeft u suggesties of
wilt u het liever anders? Hier is uw kans.



Punt 4
Begroting 
Opzet:
De begroting van de Historische Vereniging
"De Smilde" geeft duidelijk en stelselmatig de
omvang aan van alle geraamde baten en lasten,
alsmede het saldo ervan.
Het boekjaar verloopt over de periode januari
tot en met december van een kalenderjaar.
De ramingen zijn gebaseerd op reële inschattin-
gen van de opbrengsten uit contributies en
andere bijdragen, als ook van uit de activiteiten
voortvloeiende kosten. 

Afhankelijkheid ledental en contributies:
Het aantal leden en als gevolg daarvan de
opbrengst van de contributie is bepalend voor
de begrotingsopzet. Voor de uitgifte van
nieuwsbrieven en tijdschriften en voor organisa-
tiekosten wordt een jaarlijks budget van 
€ 2.000,-- noodzakelijk geacht. Dat betekent
dat gestreefd moet worden naar een ledenaantal
van tenminste 150-160 personen.
De contributie van € 12,50 per lid komt rede-
lijk overeen met de bedragen die soortgelijke
verenigingen hebben vastgesteld.
Subsidies:
Om de financiële positie te versterken stelt het
bestuur zich eveneens ten doel bedrijven en
instellingen te bewegen subsidies beschikbaar te
willen stellen.
Inmiddels is een subsidieaanvraag van 
€ 2.500,-- bij het Projectenfonds van de
Rabobank gehonoreerd. Dit bedrag is in de
begroting voor 2003 verwerkt voor een huis aan
huis verspreiding van
het eerste tijdschrift. 

Uitgangspunten:
• Het merendeel van
de opbrengsten
wordt besteed aan
onderzoek en
publicaties;

• De algemene
kosten van de vere-
niging, worden
beperkt tot maxi-
maal 25 % van de
contributieop-
brengst;

• De kosten van
door de vereniging
te organiseren acti-
viteiten voor niet
leden worden

gedekt door een bijdrage van de deelnemers;
• Voor 2003 wordt de startsubsidie van 
€ 250,-- van de gemeente Midden-Drenthe
volledig benut voor de dekking van kosten
van de oprichting van de vereniging (oprich-
tingsvergadering, advertenties en eerste
ledenwerfactie, statuten en reglementen,
notariële akte en inschrijving Kamer van
Koophandel);

• De algemene kosten bestaan uit bestuurs-,
vergader- en organisatiekosten;

• De contributies worden geheven met ingang
van het jaar 2003;
De raming van de contributieopbrengst is
gebaseerd op een (voorlopig) ledenaantal van
160.

Punt 5
Bij de oprichtingsvergadering is er een voorlo-
pig bestuur gekozen. Zij allen stellen zich her-
kiesbaar en zijn onderling tot de volgende func-
tie verdeling gekomen.
• Klaas Vos, voorzitter
• Gerrit Helder, secretaris
• Stoffer Nobbe, penningmeester
• Tineke Groenink, lid
• Dineke Meilof, lid
• Jannes Meintjes, lid
• Jan Boerhof, lid
• Fred Fontijn, redactiecommissie

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk mel-
den, tot 24 uur voor de vergadering, bij de
secretaris.



Baten

Startsubsidie gemeente 
Midden-Drenthe 250,--
Contributies 2.000,--
Donaties p.m.
Bijdragen uit fondsen 2.500,--
Entrees p.m.

Totaal 4.750,--

Lasten

Algemene kosten:
Bestuur p.m.
Ledenvergadering 100,--
p.m.

Organisatie: 400,--
Papier, Kopiëren,
Porto, Bank, Advertenties

Publicaties
Huis aan huis verspreiding 
éénmalig tijdschrift in 
november 2.500,--

Nieuwsbrieven, en Tijdschrift
drie x per jaar 1.500,--
Oprichtingkosten van de 
Vereniging 250,--
Overige activiteiten p.m.

Totaal 4.750,--

Begroting 2003 Historische Vereniging De Smilde

Concept activiteitenplan
De historischeverening ‘De Smilde’, wil een
vereniging zijn waar ieder lid zich thuis voelt.
Het bestuur gaat er van uit dat er leden zijn
die zich actief willen manifesteren maar ook
die tamelijk passief op de hoogte gehouden
willen worden over de geschiedenis van de
drie kernen Smilde. Het actief zijn kan bete-
kenen deelnemen in het besturen van de vere-
niging, deelnamen aan een werkgroep, zoals
bijvoorbeeld de redactiecommissie, zelf artike-
len aanleveren voor ons tijdschrift of onder-
zoek doen naar allerlei historische onderwer-
pen. Maar zoals reeds gesteld het huidige
bestuur vindt alle leden even belangrijk en zal
daarom ook het beleid daarop afstemmen. 

Daarbij spreken we wel de hoop uit dat niet
alleen passieve leden lid worden, want dan zal
de vereniging geen lang leven beschoren zijn.
Gelukkig bereiken ons signalen dat er nu al
leden bezig zijn met verschillende onderzoeken.
Op onze oproep hebben zich ook al mensen
aangemeld die best wat willen doen. Om bij de
leden enig inzicht te geven wat het huidige
bestuur van plan is zetten we hieronder de
mogelijkheden in het kort voor u op een rijtje.
Dan kunt u zich daarover een mening vormen
en uw eventuele op- en aanmerkingen kunt u
dan op de ledenvergadering van september aan

ons kwijt. Tenslotte moet u bepalen wat er
binnen de vereniging allemaal gebeurt. 

Voor de duidelijkheid: niet alles zal in één keer
gerealiseerd worden. Er moeten structurele
plannen worden gemaakt en het één heeft nu
eenmaal meer tijd nodig dan het ander. Hier
volgt de eerste aanzet.

Tijdschrift
Ons tijdschrift zal minimaal drie maal per jaar
verschijnen. Het streven is om het vier maal per
jaar uit te laten komen, als bindmiddel is zo’n
blad onmisbaar en het is gelijk een medium
voor al die onderzoekers die een podium zoe-
ken om hun historische verhalen kwijt te kun-
nen. Er komt een redactiecommissie die er op
toe zal zien dat het blad gevuld wordt met inte-
ressante artikelen, die ook nog eens getoetst
zijn op inhoudelijke juistheid. Want een histo-
rische vereniging zal er toch minstens voor
moeten zorgen dat het gepubliceerde op feiten
berust. Tevens zal deze commissie thema’s
bedenken waarmee de bladen gevuld kunnen
worden en ook dienen zij er voor te zorgen dat
alle kernen aanbod komen. 

Onderzoek
Er zijn al een flink aantal onderzoeken lopende.
Als vereniging lijkt het ons goed om te voorko-
men dat onderzoekswerk dubbel wordt gedaan.


