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AAN ONZE DONATEURS 
 

Doelstelling 

De Stichting Historische Projecten is een kleine organisatie die zich vrijwillig inzet voor het 

behoud en het ontsluiten van de geschiedenis van de regio Hardenberg, Gramsbergen en 

omgeving. De stichting is op 22 mei 2006 opgericht als rechtsopvolger van de vroegere 

Stichting Oudheidkamer Hardenberg. Onze belangrijkste focus ligt op het publiceren. Dat 

doen we in gedrukte vorm middels verschillende boeken, maar ook online op onze 

website. 

Bestuur 

In 2022 hebben geen bestuurswijzigingen plaats gehad: 

- H.H. Bulthuis, Hardenberg, voorzitter 

- E. Wolbink, Borne, secretaris 

- A.C.A. Pullen, Hardenberg, penningmeester 

- D. Hesselink-Zweers, Hardenberg, web-redacteur en locopenningmeester 

- J. van Riemsdijk, Amsterdam, locosecretaris  

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2022 vier keer vergaderd, waarvan drie keer digitaal als gevolg van 

nog geldende corona-maatregelen. De vierde vergadering vond in fysieke vorm plaats op 

21 oktober in het etablissement Den Herdenbergher in Hardenberg. In de eerste drie 

digitale bijeenkomsten is met name gesproken over het wijzigen van de statuten, het 

openen van een nieuwe bankrekening en het initiatief tot het schrijven van een nieuwe 

publicatie. In het verslagjaar 2022 heeft de heer Pullen de taken als penningmeester 

overgenomen van mevr. Hesselink-Zweers. 

Statuten 

Op 15 juli 2022 heeft Vechtstede Notarissen te Heemse op verzoek van het bestuur de 

statuten van de stichting vernieuwd. Zo is o.a. de doelstelling van de stichting 

geactualiseerd en uitgebreid, zodat we voldoen aan de vereisten om te kunnen worden 

aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De nieuwe statuten zijn te 

raadplegen op onze website. 
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Bankrekening 

Enkele jaren achtereen heeft onze stichting dankbaar gebruik kunnen en mogen maken 

van een privé bankrekeningnummer van een van onze bestuurders. De kosten voor een 

eigen, zakelijke, bankrekening bedragen namelijk meer dan 100 euro per jaar en zonder 

vaste inkomstenbron waren die kosten te hoog. Dankzij onze donateurs, die jaarlijks 

zorgen voor een vaste inkomstenbron, heeft het bestuur kunnen besluiten weer een 

‘eigen’ zakelijke bankrekening te openen. De bank heeft echter meer dan een half jaar de 

tijd genomen om alle ‘checks and balances’ te doorlopen. Eind 2022 kon ons nieuwe 

rekeningnummer dan eindelijk in gebruik genomen worden: NL55 RABO 0199 1950 64. 

Donateurs 

De stichting mocht in 2022 achttien (!) nieuwe donateurs verwelkomen. Dankzij onze 

donateurs kunnen de kosten voor het beheer van onze website (abonnement, 

serverruimte en onderhoud) en software worden betaald.  

Volgers 

Naast onze website www.geheugenvanhardenberg.nl, met heel veel informatie over de 

geschiedenis van Hardenberg en omgeving, wordt onze Facebookpagina veelvuldig 

bezocht.  

Project ‘Oude Huisplaatsen’ 

Bijna 200 pagina’s zijn toegevoegd aan de website www.geheugenvanhardenberg.nl, met 

een beschrijving van de kadastrale eigendomsgeschiedenis van allerhande oude 

huisplaatsen in de gemeente Hardenberg. 

Beeldcollectie online 

Er is verder gewerkt aan het online beschikbaar stellen van onze zeer uitgebreide collectie 

foto’s, prentbriefkaarten en archivalia. De scans worden in hoge resolutie toegevoegd aan 

www.mijnstadmijndorp.nl en voorzien van zo volledig mogelijke metadata (beschrijvingen). 

Meer dan 4100 afbeeldingen zijn online raadpleegbaar. 

Archieven 

In 2022 is onze expertise ingezet bij het inventariseren en beschrijven van twee 

deelcollecties, afkomstig van de familie Van Riemsdijk. De archivalia zijn afkomstig van 

twee ‘takken’, respectievelijk Hardenberg/Dedemsvaart en Hardenberg/Gramsbergen 

(toegangen 1579.2 en 1579.3). De originelen zijn geschonken aan de Stichting 

http://www.geheugenvanhardenberg.nl/
http://www.mijnstadmijndorp.nl/
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Genealogie en Geschiedenis Geslacht van Riemsdijk te Overijssel en in bruikleen 

gegeven aan Collectie Overijssel in Zwolle. Daar worden ook de overige deelcollecties 

van de stichting beheerd. De inventaris op de twee toegangen zullen worden aangeboden 

via www.archieven.nl 

 

Daarnaast hebben we een familiearchief geïnventariseerd en beschreven, afkomstig van 

de families Mulder en Knuif in Borne. De oudste stukken in de collectie dateren uit de 16e 

eeuw. De archivalia zijn geschonken aan het Borns Gemeentearchief (toegang 005). 

http://www.archieven.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

In kas per 01-01-2022            € 371,79 

 

Inkomsten 

Donaties, giften, betaalde diensten 1210,00 

Totaal  

 

Uitgaven 

Hosting website 42,96 

Abonnement Microsoft, Kadasterviewer, CBG c.s.) 167,98 

Vergaderingen / excursies  146,90 

Onkosten (onderzoek, porto, reis- en verblijfskosten), incl. kosten notaris 

voor wijziging van de statuten 
492,71 

Totaal 850,55 

 

In kas per 31-12-2022           € 731,24     


