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1. INLEIDING
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Het Drents Archief is een Regionaal
Historisch Centrum (RHC) en vormt een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) met
het Rijk en de Gemeente Assen. Onze
activiteiten zijn grofweg in twee hoofdtaken
onder te verdelen. Enerzijds geven wij
invulling aan de wettelijke taak om de
archieven van onze partners (gemeente
Assen en rijksinstellingen in Drenthe) en de
provincie Drenthe te beheren en anderzijds
vervullen wij een publieke taak om de
schatten aan informatie die wij in onze
depots bewaren voor een breed publiek
toegankelijk te maken.

We hebben de herinrichting van ons kaartendepot
voorbereid waarmee op termijn ca. 600 m1 ruimtewinst
kan worden behaald. Dat is nodig want ook in het
verslagjaar zijn weer diverse acquisities gedaan van
foto’s, beeld en geluid, en documenten. Op het
gebied van digitale archivering werkten we, samen
met de provincie Drenthe, aan de toekomstige
aansluiting van Drentse lagere overheden op het
e-depot. De digitalisering van archieven heeft mede
geleid tot de aankondiging van het Rijk om in 2024
uit de Gemeenschappelijke Regelingen met de
RHC’s te treden. In het verslagjaar hebben diverse
bijeenkomsten met de RHC-directeuren en het Rijk
plaatsgehad om de gevolgen van deze aankondiging
te bespreken.

Het verslagjaar 2019 was het derde jaar binnen
de Strategische Visie 2017-2020 E + I = DNA
van het Drents Archief. In dat jaar hebben wij
opnieuw gewerkt aan de optimalisatie van onze
informatiefunctie (I) teneinde onze erfgoedfunctie
(E) goed te kunnen vervullen.

Vanuit onze archieftaak én vanuit onze erfgoedfunctie
hebben we veel bezoekers mogen verwelkomen,
zowel online als fysiek in onze Digilounge, Studiezaal,
Studio en historische Laarwoudzaal. Met name
de bouwdossiers van de gemeente Assen werden
frequent opgevraagd wat veel fysiek bezoek opleverde.

Vanuit onze erfgoedfunctie willen we het Verhaal van
Drenthe vertellen. In het verslagjaar deden we
dat door de website geheugenvandrenthe.nl uit te
breiden met lokale verhalen. Daarnaast zijn we gestart
met de voorbereidingen voor onze projecten in het
kader van 75 jaar Vrijheid in Drenthe. Voor de Koloniën
van Weldadigheid hebben we een bijdrage geleverd
aan het aangepaste nominatiedossier en een voorstel
gedaan voor de ontwikkeling van een beeldbank van
de Maatschappij van Weldadigheid.
Een belangrijk deel van onze erfgoedfunctie betreft
educatie. In 2019 volgden ruim 7500 leerlingen uit
zowel basis- als voortgezet onderwijs bij ons een
educatief programma. Door middel van ons educatieve
aanbod laten we het belang van archieven zien en
leggen we een basis voor het behoud van ons erfgoed
en daarmee voor het Verhaal van Drenthe.

Overdracht foto’s Dienst Landelijk Gebied door Fré Strating, Henk Jumelet (Provincie
Drenthe) en Evelien van Everdingen ( Prolander) aan Corinne Rodenburg (Drents Archief)

2.
1. INLEIDING
COLLECTIEBEHEER
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Drents Archief beheert conform zijn
wettelijke taak de archieven van onze
partners, gemeente Assen en het Rijk,
alsmede van de provincie Drenthe. Behalve
beheren en bewaren stellen wij ons ten
doel deze overheidsinformatie en andere
belangrijke informatiebronnen te ontsluiten
en voor een breed publiek toegankelijk
te maken. Met een goed collectiebeheer
van overheids-, maar ook bedrijfs- en
particuliere archieven ontwikkelen wij
het Drents Archief tot het ‘Geheugen van
Drenthe’.

2.1 GEMEENTEARCHIEF ASSEN
Het Drents Archief fungeert als gemeentearchivaris
voor de gemeente Assen. Op uitvoerend niveau
zijn hiertoe goede contacten onderhouden. In de
jaarlijkse rapportage heeft de gemeentearchivaris
verslag gedaan van de bevindingen van de stand
van zaken van zowel het fysieke als digitale archief
en informatiebeheer in de gemeente Assen en
de mate waarin de gemeente voldoet aan de
eisen uit de Archiefwet. Dit rapport levert tevens
informatie voor de provincie als toezichthouder.
Op strategisch en tactisch niveau moet in 2020
op het terrein van information governance verder

voortgang worden geboekt. De in de jaarrapportage
over 2017 aangeboden verbeterpunten zijn in
2018 en 2019 nog onvoldoende opgepakt. Wel
zijn goede vorderingen gemaakt met het in kaart
brengen van de digitale informatiehuishouding en
de bijbehorende risicoanalyse, met het opzetten
van een hotspotmonitor en een migratieprotocol.
Daarnaast had de gemeente het plan opgevat om de
bouwvergunningen te digitaliseren ten behoeve van
een efficiëntere dienstverlening. Om financiële redenen
is hier in 2019 van afgezien.
Het restant van het statisch archief van de gemeente
Assen is in 2019 bewerkt door de firma Doxsupport.
Dit betrof 139 meter. Een medewerker van het Drents
Archief begeleidde het proces. In november is deze
inventarisatieklus afgerond. Er is in 2019 verschillende
keren advies uitgebracht over de materiële zorg van
dit archief.

2.2 RIJKSARCHIEVEN
In juni is het nieuwe rijksarchiefdepot in Emmen
geopend. Ter voorbereiding op de overbrenging
van rijksarchieven hier naar toe zijn er ruim 1470
archiefdozen Notarisarchieven schoongemaakt,
geëtiketteerd en van nieuwe zuurvrije verpakking
voorzien om aan de voorwaarden te voldoen.

In afwachting van de oplevering van het nieuwe
rijksdepot zijn er in 2019 geen rijksarchieven
overgebracht. In het voorjaar is de inventarisatie van
het gehele Burgerlijke Stand-archief afgerond, waarna
het nummeren van de registers door de afdeling
Behoud in gang is gezet. Dit proces loopt conform
planning; het betreffende archief zal in 2020 naar
Emmen worden overgebracht.

2.3 PROVINCIALE ARCHIEVEN
Enkele provinciale archiefstukken die in het verleden
niet door de provincie geïnventariseerd zijn, zijn in
2019 weer teruggeplaatst naar het Provinciehuis waar
ze geïnventariseerd worden en daarna weer naar het
Drents Archief overgebracht worden. Door plaatsgebrek
in ons depot blijft een deel van de Provinciale archieven
nog gehuisvest in het Provinciehuis. Conform onze
meerjarenafspraak met de provincie zijn in het
verslagjaar 193 dozen omgepakt.
In het verslagjaar zijn met de Historische verenigingen
van Rolde en Eext en het Drenthe College
adviesgesprekken gevoerd over het beheer van hun
collecties.

In dit archief bevonden zich onder meer portretten van
auteur Hans Heijting. Informatief is ook het persoonlijk
archief van de gemeentearchitect van Emmen Y.S. Dijkstra
en een aanvulling op het archief van Marcel Möring met
documentaire bronnen die van belang zijn geweest voor
de wordingsgeschiedenis van zijn roman ‘Dis’.
Er is begin mei een ‘Niet-weggooien’ dag gehouden met
het doel particuliere archiefstukken m.b.t. de Tweede
Wereldoorlog te redden van zolders en uit vuilnisbakken.
De nadruk lag op zogenaamde ‘egodocumenten’. Dat
leverde dit jaar een interessante oogst op, waaronder een
dagboek en het persoonlijk archief van een medewerker
van de Politieke Opsporingsdienst uit 1945.

2.4 PARTICULIERE ACQUISITIE
In 2019 is veel aandacht gegaan naar de bewerking van
het archief Huis Overcingel te Assen. Dit archief is in twee
delen geschonken aan het Drents Archief: in februari door
de heer Van Lier Lels en in november door de nieuwe
eigenaar van het landgoed Het Drentse Landschap.
De bewerking van dit archief is eind december afgerond
voor de presentatie ervan tijdens de Dag van de Drentse
Familiegeschiedenis op 25 januari 2020.
Drents Archief verwierf aanvullingen op de
archieven van de eigenerfde (rijke boerenfamilies) en
burgemeestersfamilies Willinge uit Peize en Emmen, en
Ten Holte uit Wachtum en Dalen. Tevens zijn we gestart
met het inventariseren van (aanvullingen op) de archieven
van Nederlands Hervormde gemeenten in Drenthe.
In mei kwam het persoonlijke archief van dr. Oeseburg
- huisarts te Borger en verzetsman - dankzij een
kleindochter uit Amerika per vliegtuig terug in Drenthe.

Een bijzondere aanwinst is die uit de nalatenschap van
Egbert van der Veen van de bekende Drents-Friese
socialistische familie Brok-Troelstra. Ook in dit archief
werkt de oorlog door. Een bijzondere aanwinst is ook het
archief van ‘Arthouses Drenthe’ over de periode 20042010; in Drenthe zijn vijf van deze bijzondere huisjes
gerealiseerd.

UITLENINGEN IN 2019
• D
 rents Museum (tentoonstelling Egbert Streuer en
kaartmateriaal Cornelis Pijnacker)
• Maatschappij van Weldadigheid (zakboekjes)
• Koninklijke Bibliotheek (Erica jaarboekjes)
• O
 nderduikersmuseum ‘de Duikelaar’
(archief Johannes Post)

2.5 FOTOARCHIEF
Ten gevolge van de invoering van de AVG en naar
aanleiding van jurisprudentie in de auteursrecht-wetgeving
staat het grootste deel van onze fotocollectie offline.
Onze complete beeldbank is wel raadpleegbaar in de
Digilounge, maar slechts een deel ervan is via internet
te bekijken. Via onderzoek en overeenkomsten is het
Drents Archief bezig om zoveel mogelijk materiaal weer te
publiceren. Tevens hebben wij verkennende gesprekken
gevoerd met de provincie, waarin het benodigde
uitzoekwerk rond auteursrecht en AVG aan bod kwam,
evenals het toegankelijk maken van de provinciale collectie
negatieven. Dit is een waardevolle collectie, omdat deze
rechtenvrij is en een rijk beeld geeft van een periode in
Drenthe waarvoor auteursrechten op foto’s moeilijk of niet
te regelen zijn, te weten de tweede helft van de twintigste
eeuw.
Een HBO-rechtenstudente heeft onderzoek voor ons
verricht met het oog op mogelijke consequenties van de
AVG voor de beeldbank. Een aantal aspecten van de AVG
blijkt ook landelijk gezien nog onduidelijk, maar vooralsnog
lijkt het er op dat foto’s met ‘gewone’ persoonsgegevens
DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019
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niet problematisch zijn, maar met ‘bijzondere’
persoonsgegevens (religie, politieke voorkeur e.d.) wel.
Benodigde werkzaamheden zullen we meenemen in de
plannen voor de komende jaren.
8

Daarnaast is in augustus een geschiedenisstudent van
de RUG gestart met een onderzoek naar biografische
gegevens van fotografen (en nazaten) van wie wij foto’s
in de collectie hebben. Dit dient primair het uitzoeken en
regelen van de auteursrechten: bij fotografen die langer
dan 70 jaar geleden overleden zijn vervalt het auteursrecht
en in alle andere gevallen zullen wij de fotografen of diens
erfgenamen moeten benaderen om de rechten te regelen.
Een andere SOD-stagiair heeft vergelijkbaar onderzoek
verricht naar fotografen van specifiek de collectie
glasnegatieven van het Drents Museum. Ook deze
gegevens worden op dezelfde manier meegenomen in de
benodigde vervolgstappen.
In 2019 is het verpakken van de collectie glasnegatieven
van het Drents Museum afgerond en is een aanvang
gemaakt met het verpakken van de eigen collecties
glasnegatieven. In voorbereiding op de verbouwing
van het kleine depot is het grootste gedeelte van de
fotocollectie overgebracht naar een tijdelijke plaats in het
grote depot.

BIJZONDERE AANWINSTEN
• o
 ude afdrukken en glasnegatieven gemaakt rond
1900 door de eerste vrouwelijke amateurfotograaf
van Assen Geesina Lels-Carsten
• een grote collectie glas- en celluloidnegatieven
uit de periode ca. 1895-1930 gemaakt door
landbouwconsulent J.C. van Weydom Claterbos
• een serie bedrijfs- en familiefoto’s uit het begin van
de twintigste eeuw van de bedrijven Meijer, Baas en
Jongepier uit Assen
• een collectie dorps- en familiefoto’s van de families
Bijloo en Keizer uit Dwingeloo

Net als in voorgaande jaren hebben wij in 2019 weer
vele foto’s geleverd aan particulieren, wetenschappers,
educatoren, musea, media, gemeenten etc. In totaal
hebben wij ongeveer 1.500 foto’s aan klanten geleverd.
Bijzondere vormen van hergebruik waren onder meer:
versiering van transformatorkastjes met oude stadsbeelden
door de gemeente Assen, oude stadsbeelden in etalages
van winkels in Assen, oude foto’s van landbouw in het
vernieuwde Nabershof te Emmen (Geopark De Hondsrug
– opening begin 2020) en vele publicaties in bijvoorbeeld
Waardeel en de Nieuwe Drentse Volksalmanak.

2.6 DRENTS AUDIO VISUEEL
ARCHIEF (DAVA)
In 2019 zijn weer vele films en geluidsopnamen
toegankelijk gemaakt voor het publiek. Voor vertoning
in onze Digilounge wordt iedere maand een filmcompilatie
gemaakt. In 2019 werden o.a. beelden in het kader
van het jubileum van Het Drentse Landschap, de TT-week
en een film van de in 2016 overleden filmer Wim Hiddingh
vertoond.

BIJZONDERE OPGELEVERDE
MONTAGES

• e
 en compilatie dorpsbeelden voor dementerende
ouderen in het verzorgingscentrum
De Tangenborgh te Klazienaveen
• een compilatie van de bevrijding Assen t.b.v. een
nagesprek met mensen die de oorlog hebben
meegemaakt voor de Zuiderkerk te Assen
• een film bij een boekpresentatie over het
onderduikershol te Anloo
• een film over het Noorderdierenpark vertoond voor
ouderen in Odoorn
• een film over het boerenleven op havezate Mensinge
in Roden
• een compilatie over de TT die in de Statenzaal van
het Drents Museum werd vertoond tijdens de
Week van de TT
• beelden voor de tentoonstelling in het Drents Museum
over Egbert Streuer
• een compilatie over korfbal voor een tentoonstelling
in Zuidwolde over het 100-jarig bestaan van de
korfbalvereniging ZKC19
• een dorpsfilm Klazienaveen/Weiteveen voor vertoning
in Klazienaveen
• een compilatie van de film Evert Musch voor een
tentoonstelling in museum Thijnhof te Coevorden
• oorlogsdocumentaires voor Onderduikersmuseum de
Duikelaar te Nieuwlande
• een compilatie van filmbeelden van
concentratiekampen uit beeldmateriaal van de drie
noordelijke provincies, voor de Noordelijke Netwerkdag
Oorlogsbronnen in Groningen

de DAVA collectie hebben gemaakt en uitgevoerd. Ook
zijn in de Studio van het Drents Archief filmmiddagen
georganiseerd door de Asser Historische Vereniging i.s.m.
het Drents Archief, waarbij een film over Assen werd
vertoond voorzien van commentaar door een van de leden
van de historische vereniging.
Het Drents Audiovisueel Archief (DAVA) heeft daarnaast
diverse films geleverd aan de commerciële TV. Zo heeft
Omroep Max materiaal gebruikt over Nieuwjaarsgebruiken
en Koninginnedag voor de uitzendingen Nederland op
Film. Een fragment van de huisslacht Eext is uitgezonden
in De (h)eerlijke Jaren 50 op NPO2 en op RTL4 werd een
fragment over de schooltandarts in Sleen vertoond in een
nieuwsitem. RTV Drenthe zendt iedere maandagavond
een DAVA-compilatie uit. Daarnaast zijn er films vertoond
voor de uitzending over de Horrorwinter 1979 en zijn
de zes interviews Memory Lane door het Veen
(productie DAVA) uitgezonden in februari en in de
zomermaanden herhaald.

BIJZONDERE AANWINSTEN
• 8
 mm films over het dorpsleven in de jaren ‘70/’80
te Westerbork
• s uper-8 films over het leven op de boerderij, waaronder
het melken in de buitenlucht
• 8
 mm films van filmer Han Buter over de
jongveekeuringen in de jaren ‘80/’90 in Noord-Sleen
• instructiefilm over de vervaardiging van panty’s
door de ‘Danlonmeisjes’ te Emmen

Ook dit jaar heeft het Drents Archief weer in samenwerking
met het Internationaal Filmfestival Assen films vertoond
in de Studio van het Drents Archief, waaronder een
middag die werd georganiseerd voor performers die een
voordracht, muziek of theaterstuk bij een oude film uit

• 8
 mm films over veenwerken in de jaren ‘30
(schenking Hadders/Burema)

2.7 E-DEPOT
Het Drents Archief heeft intensief geïnvesteerd in de
relatie met niet alleen GR-partner Assen, maar met alle
Drentse gemeenten op het gebied van het (Drentse)
e-depot. In het voorjaar zijn alle gemeenten door het
Drents Archief bezocht, hierbij is gesproken over de
informatiehuishouding van de gemeenten en hoe een
e-depot hierbij kan aansluiten. In de zomer hebben alle
gemeenten en de provincie het Drents Archief bezocht.
Tijdens deze middag hebben we samen nagedacht
over wat het (Drentse) e-depot voor een organisatie kan
betekenen en welke gevolgen dit heeft voor de eigen
organisatie. Vanaf het najaar is er samen met de provincie
en enkele gemeenten een werkgroep opgestart om
concreet na te denken over de raadpleegmogelijkheden
van een e-depot. Verder hebben gedurende het hele
jaar de collegebesturen een bezoek gebracht aan het
Drents Archief waarin zij o.a. zijn bijgepraat over de
e-depotontwikkelingen.
Intern heeft het Drents Archief onderzocht welk e-depot
past binnen de organisatie en hoe we dit concreet
kunnen maken, zodat de gemeenten en de provincie
de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk aan te sluiten
bij het e-depot. Om dit onderzoek uit te voeren werken
we nauw samen met de andere RHC’s. We hebben
een aantal RHC’s bezocht die al een e-depot in gebruik
hebben, maar ook gesproken met RHC’s die zich nog aan
het oriënteren zijn. Hierbij trekken we samen op met de
Groninger Archieven.

• 8
 mm film over turfwinning te Valthermond
(schenking Willem Smouter)
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1. INLEIDING
3.
PUBLIEKSTAKEN
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Als belangrijkste beheerder van historische
informatie in Drenthe wil het Drents Archief
mensen in de gelegenheid stellen om
daarvan kennis te nemen. Deze publiekstaak
voeren wij uit door middel van online
diensten, persoonlijke dienstverlening in
het archief –zowel individueel als
aan groepen–, publieksprojecten en
dienstverlening aan derden.

3.1 ONLINE DIENSTEN
Aantal bezoeken
Alledrenten.nl

2018

2019

277.992

262.692

Wiewaswie.nl

188.923

221.100

Drentsarchief.nl

188.450

162.523

Allekolonisten.nl

53.186

15.325

Annodrenthe.nl

8.895

5.325

717.446

667.289

Totaal

Drents Archief biedt een groot deel van de
dienstverlening online aan via de websites alledrenten.
nl, drentsarchief.nl en allekolonisten.nl. Via de online
databanken zijn verschillende personendatabases te
doorzoeken, verdeeld over drie tijdvakken: na 1811,
1600-1811 en vóór 1600. Van onze websites wordt

het meest gebruik gemaakt van alledrenten.nl. Op deze
website kwamen in 2019 262.692 bezoeken, gemiddeld
zo’n 720 per dag. Tijdens deze bezoeken werden meer
dan 900.000 akten bekeken. Op de landelijke website
wiewaswie.nl, waar dezelfde info te vinden is als op
alledrenten.nl, werd maar liefst 1.352.894 keren een
digitale akte bekeken. Over het hele jaar, verspreid over
deze twee websites is dat 2.2 miljoen Drentse akten.
Doordat Educatie sinds 2019 gebruik maakt van
Spacetime, een nieuw platform met hierop de bestaande
iPhone routes, wordt de website annodrenthe.nu
uitgefaseerd.
De terugloop in het aantal bezoeken aan de diverse
websites is mede veroorzaakt door de investering
in nieuwe technieken voor onze websites in 2019.
Daardoor werden geen nieuwe bronnen toegevoegd
aan de ‘oude’ websites en dat heeft consequenties
voor het terugkeergedrag van bezoekers. In 2020 zijn
de nieuwe websites gereed en kan er weer nieuwe
content geladen worden.

Aantal bezoeken websites

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Alle drenten.nl

Wiewaswie.nl

Dre nts archief.nl Alle kolonisten.nl Anno drenthe.nu
2018

2019

De eigen website drentsarchief.nl biedt bezoekers
een overzicht van activiteiten en faciliteiten die
het Drents Archief biedt, zowel online als fysiek.
De meest gebruikte zoektermen op deze website
zijn Lg* (Foto’s Dienst Landelijk Gebied), Schroer,
JB (fotograaf), Rolde, Assen, 0137.01 (inventaris
Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans)
en Veenhuizen.

Social media

Meest geraadpleegd op Archieven.nl
1

Bestuursarchief provincie Drenthe

2

Maatschappij van Weldadigheid

3

Collectie Diversen

4

Maatschappij Klazienaveen

5

Oude Staten Archieven

6

Abdij Dikninge

7

Gedeputeerde Staten

8

Coöperatieve Zuivelfabrieken in Drenthe

9

Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 Morgen

10

Veldnamencollectie Wieringa

11

De Winsinghhof te Roden, met aanvulling

12

Huisarchief Batinge

13

De Milly van Heiden Reinestein

14

Abdij Assen

15

Collectie (Drentse) schrijvers

16

Collectie dichter-conferencier Roel Reijntjes

17

Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans

18

Archief Provinciale Plancommissie Drenthe, (1954)1956-1980

19

Kaarten en tekeningen van Gedeputeerde Staten

20

Huis Overcinge te Havelte

SOCIAL MEDIA
Populaire rubrieken op Facebook zijn ‘Groeten uit….’
en ‘Minuutjes’. We posten elke maandag op Facebook
een foto van een karakteristiek gebouw uit een Drentse
plaats. In reacties kunnen mensen raden naar de juiste
locatie en hun herinneringen over deze plek delen. Aan het
einde van de week wordt het goede antwoord gegeven.
Met ‘Minuutjes’ delen we korte filmcompilaties van de
komende Digilounge-film en themafilmpjes zoals Sint
Maarten, Sinterklaas, Kerst. Beide rubrieken zorgen voor
een flinke aantrekkingskracht van onze Facebookpagina,
het gaat hierbij om een betrokkenheid van zo’n 6.000
personen per bericht. Daarnaast merken we dat het
gericht inzetten van betaalde berichten op Facebook zorgt
voor een groter online bereik. Onze zoektocht naar ‘het
meisje met koe’ op de foto die we gebruikten voor de
promotie van het Festival van de Drentse Geschiedenis
werd veel gedeeld en leverde daardoor online heel veel
betrokkenheid en bereik op. En… de naam van het meisje!
De terugloop van het aantal weergaven op YouTube heeft
twee redenen. Ten eerste zijn er weinig nieuwe filmpjes
geplaatst in verband met de langdurige ziekte van een
medewerker. Daarnaast zijn we in 2019 gestart met het
direct tonen van filmpjes via Facebook en Instagram in
plaats van een link op social media.

2018

13

2019

Facebook vrienden

1980

2.463

Facebook berichten

251

201

Bericht met hoogste
bereik

Filmbeelden
Sinterklaasviering

Gezocht:
Het meisje met
de koe

37.068

14.900

-

409.876

3.623

3.653

704

901

71

65

1.380

1.602

200.930

151.688

577

588

Aantal bereikte
mensen op dit
bericht
Totaal aantal
bereikte mensen via
Facebook
Twitter volgers
Instagram volgers
Instagram berichten
YouTube abonnees
Aantal weergaven
YouTube
Aantal films
Meest populaire films

2018
1. H
 uishouden jaren ’50
2. B
 oerenleven in Drenthe
jaren ’50
3. R
 oden dorpsfilm 1963

2019
1. H
 uishouden jaren ’50
2. B
 oerenleven jaren ’50
3. P
 laggenhutten in
ZO-Drenthe jaren ‘20
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Ondanks een lager bezoekersaantal zijn de aantallen
aanvragen en inlichtingen daarentegen flink gestegen
(26% en 39%). Dit heeft alles te maken met de
bouwdossiers. Sinds we dit archief hebben overgenomen
van de gemeente Assen, zijn we belast met deze nieuwe
vorm van dienstverlening. Daarom zien we ook een stijging
in de cijfers van de inlichtingen.

8. Overig
7. Socials
6. Open archieven
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4. Drenlias.nl
3. Drentsarchief.nl
2. Direct
1. Google
0

0,1

0,2
0,3
0,4
Herkomst bezoekers websites DA

0,5

0,6

De herkomst van de digitale bezoekers aan onze websites
is in de meeste gevallen via Google, maar vaak wordt ook
direct de URL in de website ingetypt, wat aantoont dat de
naamsbekendheid goed is.

3.2 INDIVIDUELE
DIENSTVERLENING
Individuele dienstverlening

2018

Van de 2.147 inlichtingen zijn er 181 reserveringen.
Doordat we een reserveringsknop voor een bouwdossier
op de homepage hebben gezet, resulteert dit in meer
online aanvragen. Hoewel dit onszelf meer werk oplevert,
kunnen we hierdoor een service op maat bieden:
we informeren de mensen of er een bouwdossier
aanwezig is en dat ze deze dan kunnen inzien. Hierdoor
voorkomen we dat we fysieke bezoekers zonder informatie
hoeven weg te sturen.

2019

Digilounge bezoeken

4.171

3.804

Studiezaal bezoeken

558

511

Aantal aanvragen studiezaal

4.459

5.598

Inlichtingen per mail/telefoon

1.939

2.693

Uitleningen bibliotheek

1.303

Inlichtingen per mail/telefoon
1.303 Inlichtingen per mail/telefoon

Vanaf 2019 zijn we ook de inlichtingen die telefonisch
binnenkomen gaan registreren. We beantwoordden
maar liefst 546 telefoontjes, waarbij een gemiddeld
telefoongesprek ongeveer 5 minuten duurde. Veelal zijn
het oudere mensen die bellen, vaak zijn het personen
die een korte vraag hebben. In 2020 willen we gaan
experimenteren met een chatfunctie, een moderne vorm
van dienstverlening waar al vele organisaties gebruik van
maken.
Uit het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek
Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019 dat
verricht is in opdracht van de brancheverenigingen KVAN/
BRAIN bleek de waardering voor onze inzet. We staan
met een 8.4 (landelijk gemiddelde 8.0) in de Top 3 van
best scorende archieven in Nederland. Twee jaar geleden
haalden we nog een 8.0 (tegen een landelijk gemiddelde
van 7.9). Voor onze dienstverlening ontvingen we nu zelfs
een 9!

Individuele dienstverlening
Individuele dienstverlening
Individuele
Uitleningen bibliotheek
Uitleningen
bibliotheekdienstverlening
Individuele
dienstverlening
Uitleningen bibliotheek

Inlichtingen per mail/telefoon

Er is sprake van een lichte daling van het aantal
bezoekers van de Digilounge (9%). Vanwege de beperkte
inzetbaarheid van onze medewerker Filmarchief hebben
we geen nieuwe filmcompilaties kunnen aanbieden.
We grijpen dan terug naar oude filmcompilaties, maar die
trekken minder publiek omdat ze eerder vertoond zijn.
Ook op de touchtafel konden we geen nieuwe
presentaties laten zien, omdat het cms niet meer werkte.
Begin 2020 is een nieuwe touchtafel aangeschaft waarop
nieuwe presentaties te zien zijn.

Aantal aanvragen
Aantal
studiezaal
aanvragen studiezaal
Aantal aanvragen studiezaal

Studiezaal bezoeken
Studiezaal bezoeken
Studiezaal
Studiezaal bezoeken
bezoeken

Digilounge
bezoeken
Digilounge bezoeken
Digilounge
bezoeken
0 0

1000
1000

300030004000
5000
6000 40006000 5000
02000
2000 1000
20004000
30005000

2019

2019

2018

2018

2019

2018

6000

Top 10 aangevraagde archiefstukken
1
2

Bouwdossiers van de gemeente Assen
- 1905-2010
Gouverneur, sinds 1850 Commissaris des Konings
Drenthe - 1814-1951

1864

333

3

Oude Staten archieven, 1344-1815 - 1344-1815

268

4

Maatschappij van Weldadigheid - 1818-1970

256

5
6

Arrondissementsrechtbank te Assen 1878-1937 1800-1985
Arrondissementsrechtbank te Assen (1829)
1838-1877 - 1829-1877

193

150

7

Gemeentearchief Meppel - 1421-1813

92

8

Huisarchief Oldengaerde - 1698-1965

86

9
10

Huis van Bewaring / Gevangenis te Assen
- 1843-1973
Secretariearchief gemeente Assen 1910-1965 (1825) 1910-1965 (2011)

Archieven die ook veel geraadpleegd worden zijn die van
de arrondissementsrechtbank. Dit heeft te maken met het
online plaatsen van de index op het vonnisregister eind
januari. De vonnissen zelf zijn niet digitaal beschikbaar en
deze zijn dan ook in groten getale opgevraagd.
Elke dinsdagmiddag houden we een helpdesk
stamboomonderzoek. Na een aarzelend begin merken
we dat er elke week bezoekers voor de helpdesk komen
die voorheen nooit in het Drents Archief zijn geweest.
De opzet om met de helpdesk de drempel te verlagen
is dus geslaagd. Daarnaast houden we elke eerste
woensdag van de maand kadasterspreekuur, speciaal
voor mensen met specifieke vragen rondom kadastrale
kwesties. Bezoekers vragen en krijgen hulp bij intensief en
ingewikkeld onderzoek.

59

deel ervan (521) hebben we in 2018 ontvangen van
het Drents Museum. In december heeft het Nederlands
Genootschap van Bibliofielen de mooiste en meest
bijzondere drukwerken in onze collectie bewonderd. Het
Dagblad van het Noorden heeft aan dit bezoek een artikel
gewijd. Om het gebruik van de bibliotheek te stimuleren is
tijdens dit bezoek een promotiefilm gemaakt en op onze
Facebookpagina en website geplaatst.
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3.3 ACTIVITEITEN
PUBLIEKSGROEPEN
Aantal bezoekers

2018

2019

Educatie

7.181

7.501

Publieksactiviteiten

4.362

3.536

Historisch vergaderen

1.171

1.035

Groepsbezoek/
Volwasseneducatie

1.246

865

13.960

12.937

Totaal
56

Uiteraard worden de bouwdossiers van de gemeente
Assen het meest aangevraagd. In 2019 was maar liefst
37% van de aangevraagde stukken een bouwdossier.
Dit hoge aantal heeft een flinke impact op de
dienstverlening en de afdeling behoud. Van het merendeel
van de opgevraagde bouwdossiers wordt ook een scan
aangevraagd. Dit is een tijdrovend werkproces dat in 2020
opnieuw wordt geëvalueerd.

Aantal bezoekers

BIBLIOTHEEK
Het aantal boeken dat geleend wordt uit onze
wetenschappelijke bibliotheek is stabiel. In 2019 zijn 1.303
boeken geraadpleegd in de Digilounge en Studiezaal.
Er zijn 632 exemplaren via het Inter Bibliothecair
Leenverkeer (IBL) geleverd. In 2019 zijn maar liefst 1.348
boeken nieuw ingevoerd in de catalogus. Een groot

Groepsbezoek/

Volwasseneducatie

Historisch vergaderen
Publieksactiviteiten
Educatie
0

1000

2000

2018

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2019
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PUBLIEKSACTIVITEITEN/EVENEMENTEN
In 2019 organiseerden we meer dan 100
publieksactiviteiten (lezingen, rondleidingen, workshops,
helpdesks, bustours, inspiratiesessies, films, symposia en
nog veel meer) met in totaal 3.536 deelnemers.
Met name de grote activiteiten, Open Monumentendag,
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis en de TT film
trokken ongeveer 200 bezoekers minder dan vorig jaar.
De precieze oorzaken hiervan zijn moeilijk te duiden;
mogelijk speelden locatie (Open Monumentendag
had de meeste activiteiten in het Asserbos) en het
weer (voorspelde gladheid op de Dag van de Drentse
Familiegeschiedenis) een rol.
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ERFGOEDEDUCATIE
In totaal hebben 7.501 leerlingen een educatief
programma gevolgd bij het Drents Archief. Hiermee is
het doel van 7.500 leerlingen gehaald. Daarvan kwamen
2.555 leerlingen in het kader van de Culturele Mobiliteit.
Daarnaast waren er veel losse boekingen. Deze scholen
zochten zelf contact met het archief en kwamen niet
in het kader van een project. Hierbij ging het om 2.343
leerlingen, van met name het Voortgezet Onderwijs.
Naast de vele bezoeken stond 2019 ook in het teken
van innovatie. De routeapp van Spacetime Layers is in
gebruik genomen, omdat het platform ‘annodrenthe’ is
uitgefaseerd. Bij deze nieuwe routeapp zijn ook 30 nieuwe
smartphones aangeschaft. De vernieuwde routeapp
voldoet aan onze verwachtingen. En ook de leerlingen zijn
zeer enthousiast over het gebruik van de routeapp met
de nieuwe smartphones. Tevens vernieuwde Spacetime
Layers de bijbehorende quizmodule voor in de Studio.
Deze quizmodule is uiteindelijk veel gemakkelijker in
gebruik dan de oude en voldoet daarmee ook ruimschoots
aan onze verwachtingen.

Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het zeer
innovatieve programma over de Tweede Wereldoorlog.
Bij dit programma kruipen de leerlingen in de huid
van jongeren die in de oorlog echt geleefd hebben en
stappen ze letterlijk terug in de tijd dankzij de modernste
augmented reality (AR) technieken.

Achtergrond aantallen leerlingen

2018

2019

Evenementen

590

364

Kunstschooldagen

246

88

Drentse Cultuur Academie

318

177

Kreten uit het verleden

743

934

Culturele mobiliteit

940

2.555

Stad en Esch Meppel
Overige boekingen

0
2.740

2.343

873

0

Rondje Cultuur/Kunstroute

407

0

Mavo scholen Assen

324

0

7.181

7.501

FSTVL VD
DRENTSE
GESCHIEDENIS
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ONTDEK HET GEH
EIM
VAN VALKENSTIJ
N

M

eer dan 150 jaar
geleden kwam er
een
bijzonder echtpaar
wonen op een landgoed, net buiten
het centrum van
Assen. Niemand
in de stad kende
hen. Ze maakten
geen contact
met mensen in de
buurt en toen
het landgoed met
sloten werd vergrendeld en met
dichte bebossing
werd afgesloten
van de buitenwereld, werden
Assenaren al
helemaal nieuwsgierig.
Wie waren
deze mensen? En
wat hadden ze
te verbergen in dat
ogenschijnlijk
enge huis?

Speciaal
voor kinderen

Dwaal in het Drents
Archief
door het verleden
van landgoed
Valkenstijn. Bekijk
oude foto’s en
tekeningen van het
huis en ontdek
zo meer over zijn
bewoners. Door
zelf aan de slag
te gaan met het

opgenomen in het
boek ‘Spraakmakende vrouwen
in Drenthe’
van Marjanne Teunissen
dat eind
oktober verschijnt.

FILM: ‘BOER/IN’
Zaterdag 5 oktober
13.00-17.00 uur
Drents Archief,
Assen

wat er geschreven
staat op het
met inkt besmeurde
velletje
dagboek van Augustinus, uit het
dat voor
altijd geheim moest
blijven.

DATUM: 5 en 26 oktober,
13.00-17.00 uur,
doorlopend

LOCATIE: Drents Archief,
Assen
TOEGANG: gratis

360o EXPERIENCE HISTORIS
CHE
PROEVERIJ

H

BREIEN IN DE
:
ZIJ ZAAGT/HIJBUS
BREIT

360⁰ EXPERIENCE
Zaterdag 5 oktober
13.00-17.00 uur
Drents Archief,
Assen

maken van een silhouettetekening, een 19e-eeuws
gram en een kleurplaat monovan het
oude huis kun je
het Valkenstijnmysterie ontrafelen.
Zo ontdek je

Digital Art Factory
zet je oog
in oog met sterke
Drentse
vrouwen uit het verlede
n

tijdens

Wat waren typisch
e
mannelijke gerecht vrouwelijke/
en?

D

e Drentse
plattelandskeuk
en is
er eentje van vele
tradities. Carolina
Verhoeven van Stichting
Centrum Culinair
Erfgoed kan
er uren over vertellen!
Nergens
anders vind je deze
tradities
terug. Het is de
bonte verzameling achtergrondver
halen uit
de volkscultuur die
de volkskeuken juist zo interessant
maakt. Zoals de
klont meiboter
die verpakt in de
bast van een
boom wordt begraven
in de
turfvelden. Oliebollen
die
gegeten werden
na het
oogsten van de
aardappels in
september.
Carolina Verhoeven
laat je op 5
oktober bijzondere
en heerlijke
gerechten proeven
rondom het
thema Zij/Hij.

THEMA 2019:

ZIJ/HIJ
DATUM: 5 oktober,
13.00-17.00 uur,
doorlopend
op de Kleine
Brink, Assen
TOEGANG: gratis
LOCATIE: Gele bus

VERHALEN, VOORSTELLINGEN EN FILMS OVER OPMERKELIJKE
VROUWEN EN MANNEN UIT HET DRENTSE VERLEDEN

Een heerlijke proeverij
van de
Drentse plattelandskeuke
n met
speciale aandacht
voor typisch
vrouwelijke en mannelijke
gerechten.

Gratis toegang.

oe ziet een sterke
Drentse
10 en 25 jaar oud.
vrouw eruit? Wat
Ze werken
is ze aan
alleen of samen
het doen? En in
met anderen
welk gezelschap
aan een eigen project.
is ze? Ontdek het
in de 360⁰
Hierbij
kan de expertise
Experience van
van de DAFDigital Art Factocoach ingeschakeld
ry! DAF brengt de
worden.
geschiedenis
Zo worden ze geïnspireerd
dichtbij door sterke
Drentse
en
uitgedaagd om te
vrouwen uit de geschiedenis
onderzoeken
in
en creëren met behulp
het hedendaagse
openingstijden
landschap
van moderne technieken.
plaatsen. Loop boerinnen, te
ma t/m do 10.00-17.00
uur,
huisvrouwen, moeders
vrijdag 10.00-13.00
en andere
uur
Ontdek
‘powervrouwen’
LOCATIE: Drents Archief,
de 360⁰ Experience
uit het verleden
Assen
tijdens de aftrap
tegen het lijf in het
TOEGANG: gratis
van het Festival
heden!
van de Drentse geschiedenis!
Deze manier van
het zichtbaar
maken van archiefmateriaa
l in
Virtual Reality is
bedacht en
gemaakt bij Digital
Art Factory
(DAF) in Assen,
een onderdeel
DATUM: 5 oktober,
van ICO Centrum
voor Kunst &
13.00-17.00 uur,
Cultuur. DAF is een
doorlopend
ontdek- en
LOCATIE: : Drents
maakplaats voor
Archief,
creatieve en
Digilounge
technische jongeren
tussen de
TOEGANG: gratis
de bezielende leiding
van Bert
Rossing (m/v).

DATUM: vanaf 5 oktober,

Zaterdag 5 oktober
13.00-17.00 uur
Drents Archief,
Assen

Film over de veranderende
rol van de boerin
in Drenthe,
doorlopend te bekijken.

om de mysterieuze Louise en
Augustinus van
Valkenstijn. Toen
Louise in 1871
overleed, liet de
man op het landgoed iets griezeligs
bouwen. En
zelfs na het overlijden
van Augustinus, toen het huis
al grotendeels
was ingestort, geloofden
mensen
in Assen nog steeds
dat er onderaardse gangen
op Valkenstijn
bestonden en dat
het er spookte!

PORTRETTENGAL
POWERVROUWENERIJ

DATUM: 5 oktober,
13.00-17.00 uur

LOCATIE: Drents Archief,

Assen

TOEGANG: gratis

3

ASSEN
HISTORISCHE PROEVERIJ

IN OKTOBER MEER DAN 40 ACTIVITEITEN MET
EEN HISTORISCH TINTJE
Het bleek te gaan

1040

Project Landrecht/Berend Botje

Totaal

Buiten de 3.536 bezoekers, heeft het Festival van de
Drentse Geschiedenis zo’n 4.000 mensen getrokken
in de provincie. Het Drents Archief coördineerde de
verschillende activiteiten in de provincie en verzorgde
de promotie van het Festival. Het Festival van de Drentse
Geschiedenis wil inwoners en bezoekers van Drenthe op
een creatieve en opvallende manier kennis laten maken
met historische verhalen en tastbaar erfgoed van Drenthe.
Het Festival had als thema Zij/Hij en had als beeldmerk
voor het Festival ‘het meisje met de koe’.

Loop huisvrouwen,
boerinnen,
moeders en andere
Drentse
‘powervrouwen’
tegen het lijf in
de 360⁰ Experience
van de
Digital Art Factory.
Gratis toegang.

LEZING:

SPRAAKMAKENDE
VROUWEN
Zaterdag 5 oktober
13.00-14.00 uur
Drents Archief,
Assen
Journaliste en auteur
Marjanne
Teunissen vertelt
over haar
project ‘Spraakmakende

Vrouwen in Drenthe’.
Gratis toegang.

Op Open Monumentendag, traditioneel georganiseerd
in september, kwamen 165 bezoekers naar het Drents
Archief. Met het thema Plekken van Plezier haalden we de
foto’s van het oude verkeerspark in de Gouverneurstuin
weer van stal. De meeste activiteiten in Assen vonden
plaats in het openluchttheater Tivoli in het Asser Bos.

Start
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TOT 18 JAAR
MUSEUMKAART
VRIENDEN VAN
STANDAARD TARIEF

Het thema van de Dag van de Drentse
Familiegeschiedenis was Misdaad en straf. Op deze
dag publiceerde het Drents Archief een index op de
vonnissen van de Arrondissementsrechtbank Assen uit de
periode 1838-1888. Opvallend was dat er ondanks het
aantrekkelijke thema en het inhoudelijk programma minder
bezoekers (188) waren dan de voorgaande jaren. We zien
wel een flinke toename in het online bezoek en het fysieke
bezoek in de periode nà deze dag. Het online plaatsen
van de vonnissenindex zorgt ervoor dat veel mensen
naar het archief komen om de originele vonnissen aan
te vragen. Na de editie van 2020 wordt bekeken hoe we
deze dag in de toekomst vorm gaan geven.

De Nederlandse stichting Jonge Historici organiseerde
in april in het Drents Archief het Jong Historisch Café,
een activiteit specifiek gericht op jongeren. Er kwamen
600het
35 jonge historici op de lezing over Veenhuizen - en
Maallust bier - af.

bij

DREN het
MUSE TS
UM

Beleef het
zelf !
GRATIS
€

6,50

€

6,50

€

9,50

Opa en Omadagen
aantal bezoekers
Aantal bezoekers Opa en omadagen

Opa en Omadagen aantal bezoekers

600

500

500

Jaarlijks organiseert Drents Archief samen met het Drents
Museum, ICO en het Drentse Landschap de Opa-400
en
Omadagen in de voorjaarsvakantie. Deze worden steeds
300
populairder en trokken in 2019 ruim 473 bezoekers.
Dit jaar sloten de Opa- en Omadagen aan bij de
200
tentoonstelling Nubië.
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De eerste editie Open Joodse
Huizen en Huizen van Verzet in
Assen, op 4 mei, leverde 203
bezoekers op. Op vier locaties
in de stad waren kleinschalige
herdenkingsbijeenkomsten. Drents
Archief organiseerde de dag in
samenwerking met Stichting
Struikelstenen Assen en de Asser
Historische Vereniging. Mede door dit succes coördineert
het Drents Archief in 2020 op verschillende plaatsen in
Drenthe deze herdenkingsbijeenkomsten.

HISTORISCH VERGADEREN
Afgelopen jaar ontvingen we 63 groepen voor een
vergadering met in totaal 1.035 bezoekers. Dit betekent
83% van het vooraf gestelde doel en 136 minder dan
vorig jaar. Ook het effect van de afgeronde verbouwing
in het gemeentehuis zien we duidelijk terug in het aantal
huwelijken. Dit jaar legde maar één echtpaar de huwelijkse
beloften af in onze Laarwoudzaal in tegenstelling tot 9 in
2018 en 15 in 2017. De Laarwoudzaal wordt vooral door
organisaties uit Assen geboekt voor een vergadering,
zoals het Wilhelmina Ziekenhuis, de GGZ, het UWV, Univé,
de NAM en de gemeente Assen.

Verdeling bezoekers per leeftijdscategorie

27%

27%

kinderen 0-12
Jongeren 12-18
Studenten 18-25
volwassenen 18-65
senioren 65+

18%

27%

GROEPSBEZOEKEN/VOLWASSENENEDUCATIE

VAN DE ALLERMOOISTE TT-RACES

4KIDS ROUTE: VERDIEN HIER JE 4KIDS STICKER!

Ook sportieve mensen konden terecht in het Drents
Archief. In juni namen 300 deelnemers aan de TT
wandeltocht bij het Drents Archief hun medaille in
ontvangst. En in juli was het Drents Archief voor bijna 1000
fietsers van de Drentse Fiets4Daagse ‘beleefpost’.

In 2019 hebben 41 (in 2018: 53) groepen met in
totaal 865 personen een bezoek gebracht aan het
Drents Archief (in 2018 was dat 1.246). Van 11
Drentse gemeenten ontvingen we het college van
Burgemeester en Wethouders voor een vergadering en
groepsprogramma. De reacties waren zeer positief! Voor
het derde jaar faciliteerden we cursusreeksen van HOVO
(Hoger Onderwijs Voor Ouderen) van de Rijksuniversiteit
Groningen, in totaal leverde dit 185 bezoekers op. Een
stuk minder dan de 563 bezoekers van 2018. Omdat de
Studio veel geboekt is voor educatieve programma’s voor
leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs, kon er
maar één HOVO-reeks geboekt worden. Dit geeft aan
dat we voor het ontvangen van (educatieve) groepen qua
ruimte in het pand aan onze maximale capaciteit zitten.
Andere organisaties die voor een groepsprogramma het
archief bezochten waren o.a. het Nederlands Klassiek
Verbond en de Vrouwen van Nu met verschillende
afdelingen.

1%

3.4 PROJECTEN EN
DIENSTVERLENING DERDEN
Verhaal/geheugen van Drenthe
Voor de presentatie van het verhaal van Drenthe is in
het verslagjaar gewerkt aan uitbreiding van de website/
database ‘geheugen van Drenthe’. Er is naast de
Encyclopedie Drenthe en de Locatiedossiers een extra
onderdeel toegevoegd: Verhalen. Hier worden de lokale
verhalen ontsloten die in plaatselijke projecten, zoals
bijvoorbeeld Verhalenwerf Hoogeveen worden verzameld.
Deze verhalen worden op onderwerp en inhoud ontsloten
zodat een provincie dekkend informatienetwerk ontstaat.
Koloniën van Weldadigheid
In de voorbereidende fase van een mogelijk project rond
beeldmateriaal van de Koloniën van Weldadigheid is
onderzoek verricht naar materiaal in de eigen collectie,
de collectie van het Gevangenismuseum Veenhuizen,
de Vereniging Ommerschans en een aantal online
collecties. Medio april zijn de voorlopige uitkomsten
gecommuniceerd naar de provincie: er is veel materiaal,
waarmee het voor de hand ligt om een goede selectie
te maken (en niet alles te doen). Aandachtspunt is het
benodigde uitzoekwerk rond auteursrechten. Eind april
kon ook eindelijk de collectie van de Maatschappij van
Weldadigheid globaal bekeken worden. In een gesprek
met de provincie in augustus kwam naar voren dat er t.b.v.
het aangepaste nominatiedossier een urgente behoefte
was aan specifiek beeldmateriaal. In de vorm van een
onderzoeksopdracht hebben wij in het najaar de provincie
hierin ondersteund. De planvorming m.b.t. een beeldbank
over de Koloniën van Weldadigheid voor het brede publiek
werd hiermee iets uitgesteld, maar is aan het eind van het
jaar weer opgepakt. Begin 2020 wordt dit vervolgd.

WO2
In 2019 is gestart met het project Het oorlogsdagboek van
Drenthe. De nadruk in dit project ligt op het educatieve
programma waarin leerlingen met waar gebeurde verhalen
recht in hun hart worden geraakt. Leerlingen van het
Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs kruipen in de
huid van kinderen die de oorlog in Drenthe meegemaakt
hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van augmented
reality (AR) technieken. Met subsidie van Provincie
Drenthe, gemeente Assen, Gravin van Bijlandt stichting,
gemeente Hoogeveen, BSP fonds, Rabofonds en het
Vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij,
de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij worden vele
activiteiten van het Drents Archief rondom 75 jaar vrijheid
in Drenthe mogelijk gemaakt.
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Project WO2 in 100 foto’s
In het najaar van 2019 heeft het Drents Archief deel
genomen aan het landelijke project WO2 in 100 foto’s.
Samen met provincie en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork is een werkgroep ingesteld met als taak 50
aansprekende en representatieve foto’s over Drenthe
tijdens de Tweede Wereldoorlog te selecteren. Hiervoor
is onderzoek gedaan binnen reeds bekende collecties
en zijn vier succesvolle inbrengavonden in de provincie
georganiseerd om nieuw fotomateriaal boven water te
krijgen. In 2020 zal tijdens een publieksbijeenkomst in het
Drents Archief de selectie van 50 foto’s teruggebracht
worden tot 25 stuks, welke dan ingezonden worden
voor het landelijke project. Op landelijk niveau worden
uiteindelijk 100 foto’s voor geheel Nederland geselecteerd,
die onder meer geëxposeerd zullen worden in de Tweede
Kamer.
Leden van de Knokploeg Meppel doen een gymnastische oefening in
de buurt van Ruinerwold, waar zij waren ondergedoken nadat ze enkele
verzetsleden hadden bevrijd.

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

Tijdens het Festival van de Drentse Geschiedenis gaf Sake
Elzinga een lezing over het veranderend vrouwbeeld in de
beeldgeschiedenis n.a.v. zijn jubileum. De foto’s van Sake
over Assen en Drenthe worden in 2020 in de fotodatabase
van het Drents Archief opgenomen.
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Symposium ruilverkaveling
Gedeputeerde Henk Jumelet en Evelien van Everdingen,
directeur van Prolander, hebben op 16 mei de fotocollectie
van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) officieel
online gezet. Dat deden zij tijdens het druk bezochte
symposium met meer dan 150 geïnteresseerden over een
eeuw ruilverkavelen in Drenthe. Na jaren van selecteren,
scannen en beschrijven door een team van vrijwilligers,
is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s te bekijken
op drentsarchief.nl. Ter ere van de fotocollectie is er
een speciale editie van het kwartaalblad Waardeel van
de Drentse Historische Vereniging uitgebracht. Deze
is volledig gewijd aan de Drentse ruilverkavelingen in
woord en beeld. Ook is een documentaire over 100 jaar
ruilverkavelen in Drenthe gemaakt, die is uitgezonden door
RTV Drenthe. De documentaire was in september te zien
in het Drents Archief.
Sake Elzinga 40 jaar fotograaf
Fotograaf Sake Elzinga vierde in 2019 zijn veertigjarig
jubileum als fotograaf. Elzinga publiceerde het boek
‘De Zilvermijnen van Drenthe’ over de jaren ’80 in Drenthe,
dat in december in onze Studio werd gepresenteerd.

Overige projecten
Vanuit onze collectie is een fundamentele bijdrage geleverd
aan de compacte maar mooie zomertentoonstelling
rondom de voor Drenthe belangrijke kaartmaker Cornelis
Pijnacker in het Drents Museum. Verder zijn er dit jaar
projecten opgestart waarin een beroep gedaan wordt
op onze collectie en kennis in het kader van Vincent
van Gogh en Rampjaar 1672- locatieonderzoek.
Samenwerkingspartners hierin zijn stichting Het Drentse
Landschap, Drents Museum en Museum Coevorden.
In 2020 en de jaren erna krijgen deze projecten
verder vorm.

Overhandiging boek Sake Elzinga aan gedeputeerde
Cees Bijl - Foto: Karin Broekhuijsen

Faciliteren lagere overheden
De bewerking van de gemeentelijke archieven van de
gemeente Tynaarlo is een zakelijke dienstverlening.
De selectie, inventarisatie, en materiële verzorging van
ruim 455 strekkende meter is in 2017 gestart en kunnen
we begin 2020 naar tevredenheid afronden.
Ook de zakelijke dienstverlening met de gemeente Emmen
werd in 2019 gecontinueerd. Wij ondersteunen Emmen
op het terrein van erfgoed-educatie en ontvangen als
wederdienst daarvoor archiefwettelijke adviezen van hun
gemeentearchivaris.
Daarnaast was 2019 het laatste jaar van het veiligstellen
van de videotulen (2017/2018) voor de Gemeente Assen.
Deze dienstverlening is afgerond en overgedragen.

21

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

4. BESTUUR EN BELEID
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Het Regionaal Historisch Centrum Drents
Archief is een openbaar lichaam op grond van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).
Daarmee hebben de betrokken overheden,
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en de Gemeente Assen,
taken die zij wettelijk verplicht zijn uit te voeren,
aan het Drents Archief overgedragen zonder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid uit handen te
geven. In de gemeenschappelijke regeling (GR) is
vastgelegd dat het Drents Archief bestuurd wordt
door een bestuur waarin zowel het Rijk als de
Gemeente Assen en een onafhankelijk extern lid
vertegenwoordigd zijn.
Dit bestuur bestaat volgens de WGR uit een algemeen
bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter,
waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen
en het algemeen bestuur uit vier personen. Bestuur
en organisatie van het Drents Archief nemen de
Governance Code Cultuur in acht. Deze code biedt
een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in
culturele organisaties.
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als
volgt. Voor het Ministerie van OCW:
• mevrouw A.A. Haar, voorzitter Algemeen (AB)
en Dagelijks Bestuur (DB)
• de heer J. Seton (AB)

Voor de Gemeente Assen:
• mevrouw G. Smith (AB en DB) – tot 1 februari 2019
• mevrouw K. Dekker (AB en DB) – vanaf 11 april
2019
• mevrouw J. Booij (AB) – tot 26 september 2019
Onafhankelijk extern lid:
• de heer J.J. Jonkman (DB)
Mevrouw Dekker volgde de per 1 februari op
persoonlijke gronden opgestapte cultuurwethouder
Smith op en nam vanaf 11 april plaats in het bestuur
van het Drents Archief. Door politieke ontwikkelingen
in het college van de gemeente Assen kwam in
september een einde aan het bestuurslidmaatschap
van mevrouw Booij. Tot het einde van het jaar bleef
haar zetel onvervuld.
Na de zomer kondigde voorzitter mevrouw Haar aan
per 1 januari 2020 met haar bestuurswerk te willen
stoppen. Zij is vanaf 2005 als bestuursvoorzitter en
rijksbestuurder nauw betrokken geweest bij het Drents
Archief. Per 1 januari wordt zij opgevolgd door de heer
M. Hoogeveen, die eerder bijna twee termijnen als
cultuurwethouder van de gemeente Assen zitting had
in het bestuur.
Naast bovenstaande bestuurswijzigingen en de
reguliere beleidszaken stonden in 2019 vooral

strategische onderwerpen op de agenda.
De toekomst van de RHC’s na uittreding van het
Rijk was een belangrijk onderwerp van gesprek.
In de kring van RHC-directeuren vonden diverse
strategische sessies plaats, die werden voorbereid
en teruggekoppeld in de bestuursvergaderingen.
Tevens is in 2019 het voorbereidende werk gedaan
voor het meerjarenbeleidsplan en de daaruit volgende
strategische visie. Met het bestuur is daarvoor een
strategische sessie gehouden.
De ontwikkelingen rond e-depot en dienstverlening
aan Drentse gemeenten vormden een terugkerend
onderwerp in de vergaderingen, niet in de laatste
plaats vanwege het belang voor het Drents Archief om
zich in de regio te versterken.
In november vond het jaarlijks overleg van de voorzitter
en directeur met de gedeputeerde van de provincie
Drenthe plaats. In verband met het terugtreden van
mevrouw Haar als voorzitter, nam inkomend voorzitter
Hoogeveen in haar plaats deel aan het gesprek. Daarin
werden de verrichte prestaties verantwoord en werd
vooruitgeblikt naar onze activiteiten in 2020. Tevens is
verkend welke rol de provincie voor het Drents Archief
kan vervullen na uittreding van het Rijk uit de GR.

23

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

5. PARAGRAFEN
24

5.1 PARAGRAAF
BEDRIJFSVOERING
Personeel en Organisatie

2018

2019

formatie per 31-12

20,0

20,0

begrote formatie

20,7

20,7

medewerkers per 31-12
gerealiseerde uren

25

25

34.989

36.979

stagiaires

5

6

vrijwilligers

57

50

Per 31 december 2019 werken 25 medewerkers in
dienst van het Drents Archief binnen een formatie
van 20,04 fte. Een aantal medewerkers heeft in
2019 tijdelijk een uitbreiding gehad van de wekelijkse
arbeidsduur in het kader van de realisatie van
projecten. Meer dan in voorgaande jaren heeft het
Drents Archief vanwege vier zwangerschaps- en
bevallingsverloven tijdelijk personeel moeten inlenen.
In 2019 zijn twee van onze medewerkers extra in het
zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig dienstjubileum bij
het Drents Archief.
De opengestelde vacature Medewerker Dienstverlening
(0,2 fte) is ingevuld. Onze depotbeheerder wordt nu
ook ingeroosterd op de Studiezaal. Op basis van zijn

kennis en ervaring wordt hij gezien als een waardevolle
aanvulling op het team. Hiermee is een eind gekomen
aan de roosterperikelen in de Digilounge en Studiezaal
en kunnen we zonder grote problemen het rooster
rondkrijgen.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers kunnen wij onze
dienstverlening en publieksactiviteiten niet tot uitvoer
brengen. Alle lof voor de 50 vrijwilligers voor hun
belangeloze bijdrage aan de bedrijfsvoering van het
Drents Archief.
Ook dit jaar heeft het Drents Archief structureel
invulling gegeven aan haar maatschappelijke missie.
Vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen
doen aan de samenleving, wordt actief de verbinding
gezocht met organisaties die werkzoekenden in
Drenthe begeleiden richting de arbeidsmarkt.
Het Drents Archief bespreekt met de (externe)
begeleiding de mogelijkheden en past de
ondersteuning en begeleiding daarop aan. Van de
werkervaringsplaatsen zijn er twee mogelijk gemaakt
dankzij de Subsidieregeling praktijkleren. Voor drie
personen geldt dat we hun werkervaringstraject
hebben kunnen omzetten naar tijdelijke contracten.

Het Drents Archief blijft haar deuren openstellen
voor stagiaires. In het verslagjaar zijn er 6 stagiaires
welkom geheten van verschillende opleidingsinstituten
variërend van MBO tot universiteit.
Medio 2019 is het visiedocument op
informatievoorziening vastgesteld. Het MT heeft
positief besloten over de investeringen die gemoeid
zijn met digitaal werken en het collectiebeheersysteem,
In het kader van een succesvolle overgang naar
een nieuw softwarepakket is extra opleidingsbudget
beschikbaar gesteld.
Hoewel medewerkers van het Drents Archief geen
rijksambtenaren zijn gelden sinds de verzelfstandiging
in 2005 wel de arbeidsvoorwaarden en
rechtspositieregelingen van het Rijk.
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
De nieuwe wet leidt ertoe dat de rechtspositie van
onze medewerkers zoveel mogelijk wordt gelijk
getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven.
Hierop vooruitlopend is in 2019 aandacht besteed
aan de uitvoering en implementatie. Met ingang van 1
januari 2020 volgt het Drents Archief de CAO Rijk.

ONTWIKKELING MEDEWERKERS
Als werkgever stimuleert het Drents Archief de
talentontwikkeling van haar medewerkers.
Onze medewerkers hebben diverse trainingen en
cursussen gevolgd maar nemen ook actief deel aan
netwerkbijeenkomsten voor het up-to-date houden van
hun vakinhoudelijke kennis. In het kader van persoonlijke
groei en functionele ontwikkeling van medewerkers is
desgewenst tijdelijk formatieruimte gecreëerd om hen in
de gelegenheid te stellen bij andere culturele organisaties
op detacheringsbasis nieuwe kennis en ervaring te
vergaren.
Met het oog op de toekomstige strategie van het Drents
Archief wordt gestimuleerd dat medewerkers vanuit
hun expertise een actieve bijdrage leveren aan de
totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.
Daartoe zijn in 2019 een vijftal interne denktanksessies
georganiseerd.

arbo-technische rondgang langs werkplekken waarbij ook
met medewerkers is gesproken. Door aandacht te hebben
voor arbozorg wil het Drents Archief het werkplezier
behouden en verhogen, medewerkers motiveren,
productiviteit stimuleren door een goede werkomgeving en
de kans op onveilige situaties en ongevallen verlagen.
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VERTROUWENSPERSOON
Het Drents Archief heeft in ‘De gedragscode integriteit
Drents Archief’ een aantal zaken vastgelegd, onder meer
over ongewenste omgangsvormen. Hierbij is aangegeven
dat medewerkers en vrijwilligers terecht kunnen bij een
extern vertrouwenspersoon. Medio 2019 heeft een
(hernieuwde) kennismaking plaatsgevonden met de directeur
en personeelsfunctionaris waarin de vertrouwenspersoon
haar ervaring en werkwijze als vertrouwenspersoon heeft
toegelicht. De vertrouwenspersoon rapporteert in het
jaarverslag 2019 dat er geen meldingen zijn gedaan.

ONDERNEMINGSRAAD
ZIEKTEVERZUIM EN ARBO
Het ziekteverzuim heeft een, voor het Drents Archief,
ongekende stijging gekend van 2,5% in 2018 naar 4,3%.
De stijging is het gevolg van langdurige uitval van
3 medewerkers. In de gezamenlijkheid van werknemers,
bedrijfsarts en werkgever zijn stappen gezet, gericht op
een voorspoedige re-integratie. Het gemiddelde aantal
ziekmeldingen laat ten opzichte van vorig jaar een daling
zien van 1,96 in 2018 naar 1,36 in 2019.

In het rapportagejaar heeft slechts één vergadering met de
ondernemingsraad plaats gevonden. De OR bestaat sinds
2017 uit twee personen.

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is in
2019 opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het uitgevoerde
onderzoek bestond o.a. uit input van de arbodienst m.b.t.
arbeidsgerelateerd verzuim en beroepsziekten en een
DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

5.2 PARAGRAAF ONDERHOUD
GEBOUW EN TERREIN
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Het gebouw verkeert in goede staat. Dit werd bevestigd
door een bouwkundige inspectie van het monumentale
gedeelte (Lokhorst-deel), welke aan het eind van 2019
is uitgevoerd door Monumentenwacht Drenthe. Op wat
kleine herstelwerkzaamheden na, was de staat van dit
bouwdeel prima. Voor het nieuwere gedeelte van ons
gebouw (Tauber-deel) ligt het in de planning om begin
2020 een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren
evenals een inspectie aan de elektrotechnische installaties
zodat er een totaalplaatje ten grondslag komt te liggen
voor ons Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Verder
zijn er in 2019 enkele werkzaamheden uitgevoerd.
Dit zijn o.a. een nieuwe hemelwaterafvoer richting de
Kloosterstraat; op elk kantoor op de 1e verdieping is
één glas-in-loodraam voorzien van een draairaam en is
een bouwkundige fout in de riolering van de toiletgroep
opgelost waardoor een langlopend probleem is opgelost.

Monumentenwacht heeft eveneens eind 2019 een
energiescan gedaan op het monumentale deel van ons
pand. Hieruit kwamen een aantal adviezen. We gaan in
2020 verkennen of we op korte termijn een aantal kunnen
uitvoeren. Dit naast het plan om de traditionele verlichting
in ons gebouw te vervangen door energiezuinige LEDverlichting.
In samenwerking met een collega van het Friese RHC
Tresoar is in het verslagjaar een plan voor de herinrichting
van het kaartendepot afgerond. Door de plaatsing van
verrijdbare stellingen en schilderijrekken kan het gebruik
van het archiefdepot eerste verdieping worden verbeterd
en wordt ca. 600 m1 ruimte gewonnen. Uitvoering van
de werkzaamheden zal starten wanneer de financiering
hiervoor geregeld is (naar verwachting 2021).

KOPLOPERPROJECT
Het Drents Archief heeft deelgenomen aan het project
voor ‘Koplopers in duurzaam ondernemerschap’
dat bedrijven helpt om in kleine groepen op een
inspirerende en praktische manier aan de slag te gaan
met toekomstbestendig ondernemen. Het resultaat is
een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al
goed gaat, wat er beter kan en welke voordelen behaald
kunnen worden. Daarnaast wordt de Milieubarometer
gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken. Door
deel te nemen aan dit project heeft het Drents Archief op
zowel bouwtechnisch als op gebied van beleid een goed
inzicht gekregen op welke manier men ‘maatschappelijk
verantwoord kan ondernemen’.

RIJKSHUISVESTINGSSTELSEL
2019 was het eerste jaar dat het Drents Archief alle
onderhoud aan het gebouw en installaties in eigen

beheer had (voorheen werd dit gedaan door het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). We zijn in ons eerste jaar niet
tegen bijzondere dingen aangelopen. De samenwerking
met alle gecontracteerde onderhoudspartijen verloopt
goed. Door deze overheveling is er een voorziening voor
groot onderhoud getroffen. Het doel van deze voorziening
is de kosten van het groot onderhoud evenredig over de
jaren te kunnen verdelen. Aan deze voorziening ligt een
meerjarenonderhoudsplanning ten grondslag.

5.3 PARAGRAAF
WEERSTANDSVERMOGEN EN
RISICOBEHEERSING
RISICOBELEID
Het risicobeleid heeft als doel richting te geven aan het
risicomanagement binnen het Drents Archief. Via de
planning- en control cyclus worden bij het opstellen van de
tussentijdse rapportages eventuele risico’s per onderdeel
in beeld gebracht. Dit is een continu proces, waarbij
eventuele risico’s worden geïdentificeerd en op waarde
geschat. Daarbij worden de kans op en de gevolgen
van risico’s in kaart gebracht, alsmede de maatregelen
om die risico’s zoveel mogelijk te verminderen. Jaarlijks
wordt door het managementteam een risico-inventarisatie
uitgevoerd. Daarnaast worden bij de aansturing van
alle (lopende) projecten de projectrisico’s met hun
(financiële) consequenties in kaart gebracht. Binnen
de projectmethodiek zijn de beheersingsmechanismen
benoemd en worden de projectrisico’s bewaakt.

RISICO-INVENTARISATIE
Onderstaande risico-inventarisatie bestaat uit een matrix
met de inschatting van risicovolle ontwikkelingen en de
interne beheersing daarvan. De risico’s die in dit model
worden benoemd zijn risico’s die relevant zijn voor het
weerstandsvermogen. Deze zijn niet op een andere manier
te ondervangen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een
verzekering of het instellen van een voorziening) en kunnen
een financieel nadelig gevolg hebben. Doen deze risico’s
zich voor, dan dienen ze te worden opgevangen via het
weerstandsvermogen.
WAB:
Inzet tijdelijke medewerkers
ICT:
beveiliging

Landelijk:
uitreding Rijk
Behoud:
depot problematiek
GOEDE INTERNE BEHEERSING

MINDER INTERNE BEHEERSING

Personeel: Drents Archief maakt veel gebruik van de
inzet van tijdelijk personeel. Deze worden ingezet voor de
diverse projecten, voor het opvangen van gedetacheerde
medewerkers, tijdelijke werkzaamheden en tijdelijke
uitval van medewerkers. Vanaf 1 januari 2020 is de wet
arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Dit
betekent dat de regels omtrent payrolling en inhuur van
tijdelijk personeel zijn aangescherpt. Dit zorgt voor minder
flexibiliteit en meer risico’s rondom de inzet van tijdelijk
personeel en uitvoering van taken.

ICT: beveiliging heeft onder andere te maken met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
die in 2018 in werking is getreden. Drents Archief heeft
hier het nodige in voorbereid, in samenwerking met de
noordelijke archieven en Nationaal Archief. Echter op het
gebied van autorisaties moeten nog enkele aanpassingen
met betrekking tot de netwerkschijven worden gedaan.
De werkgroep Digitaal Werken is hiermee in 2019 bezig
geweest.

Voor het Drents Archief lijkt de kans klein dat een extra
partner toetreedt tot de GR; in dat geval moet er een
nieuwe bestuursvorm gevonden worden waarbinnen
Drents Archief wel de analoge rijksarchieven mag
blijven beheren, zodat de structurele bijdrage daarvoor
gehandhaafd blijft. Aangezien hier uitgebreid en in brede
zin onderzoek naar wordt gedaan, en we nog ruim drie
jaar hebben voor het zover is, achten wij de interne
beheersing van dit risico groot.

Landelijk: de minister heeft in 2018 aangegeven dat
het Rijk zich moet bezinnen op de digitalisering van
de overheid en de gevolgen daarvan voor digitale
archivering. En daarmee ook op zijn aandeel in de
RHC’s. In 2019 werd duidelijk dat het Rijk in 2024 uit
de Gemeenschappelijke Regelingen met de RHC’s zal
stappen. De RHC’s hebben gezamenlijk een visie op
hoofdlijnen opgesteld welke in februari 2019 voorgelegd
is aan de minister. Gedurende het verslagjaar zijn er
verschillende overlegmomenten geweest tussen de RHCdirecteuren onderling en (een afvaardiging van) de RHCdirecteuren met OCW. Na uittreding van het Rijk blijven de
RHC’s beheerder van de analoge rijksarchieven, waarvoor
een lumpsum vergoeding door het Rijk wordt verstrekt
die gelijk zal zijn aan de bijdrage die de RHC’s momenteel
structureel van het Rijk ontvangen. Een risico ontstaat er
bij die RHC’s die slechts twee partners in de GR hebben,
zoals Drents Archief. Wanneer daar geen extra GR-partner
kan worden gevonden, houdt een dergelijke GR na vertrek
van het Rijk op te bestaan. Bekeken moet worden in
welke (bestuurs)vorm het voor zo’n RHC is toegestaan om
(analoog) rijksarchief te beheren. Mogelijk moet hiervoor
een aanpassing worden gedaan in de Archiefwet die in
2019-2020 wordt herzien en naar verwachting in 2021 zal
worden aangenomen.

Behoud: medio 2019 is het rijksdepot Emmen geopend
dat extra depotcapaciteit voor het Drents Archief moet
opleveren. Eind 2019 is gestart met het verplaatsen van
rijksarchief van Assen naar Emmen. Daarnaast huurt
Drents Archief nog 932 m1 van Groninger Archieven in
depot Hoogkerk. Door selectie en ontzameling is dat
minder dan in voorgaande jaren, maar omdat Groninger
Archieven heeft aangegeven zelf meer ruimte nodig te
hebben zullen wij ook die 932 m1 nog moeten verplaatsen
naar Assen of Emmen. Een deel van dat archief moet
nog worden geïnventariseerd of omgepakt, zodat er
een omvangrijke logistieke actie mee gemoeid is. Dit
brengt zowel arbeids- als transportkosten met zich mee.
Vooralsnog verwachten we deze activiteiten over vijf
jaar te kunnen verdelen. Om tegelijkertijd meer ruimte in
ons eigen depot te creëren is een plan opgesteld voor
de herinrichting van ons kaartendepot dat 600 m1 extra
ruimte moet opleveren. De oplevering van depot Emmen
en de extra te creëren ruimte in ons eigen (kaarten)depot
leiden ertoe dat dit risico minder hoog ingeschat wordt
dan in voorgaande jaren.

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

27

WEERSTANDSVERMOGEN
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De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële
middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet begrote
kosten te kunnen dekken. Als weerstandsvermogen
wordt een algemene reserve aangehouden. Eind 2019
is de stand van het eigen vermogen (exclusief de
bestemmingsreserves) € 134.642. Het vermogen van het
Drents Archief mag op grond van de Gemeenschappelijke
Regeling niet groter zijn dan 10% van de gezamenlijke
bijdragen van de partners van dat jaar, tenzij deze
gezamenlijk een ander percentage vaststellen. Het
eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserve,
bestemmingsfonds en resultaat) is eind van dit verslagjaar
8% van de gezamenlijke bijdragen van het Rijk en de
gemeente Assen. Dit biedt Drents Archief de mogelijkheid
om kleine risico’s op kunnen te vangen.

KENGETALLEN

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een verplichte
basisset van vijf financiële kengetallen moet worden
opgenomen, om inzicht te geven in de ontwikkeling van de
financiële vermogenspositie. Deze kengetallen dient men
in samenhang te zien, omdat een afzonderlijk kengetal
onvoldoende zegt over de financiële positie. Hierna
volgt een overzicht en beoordeling van de kengetallen.
De kengetallen netto schuldquote gecorrigeerd voor
verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit
zijn specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor
het Drents Archief.
Financiële kengetallen

2018

2019

netto schuldquote

-0,5%

-21,4%

solvabiliteitsratio

22,9%

12,3%

5,6%

2,9%

structurele exploitatieruimte

De netto schuld geeft het niveau van de schuldenlast
ten opzichte van de eigen middelen weer. Het geeft
een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie drukken. Normaal gesproken
ligt de netto schuldquote tussen 0 en 90% (landelijk
gehanteerde richtlijn). Als de netto schuldquote tussen de
100 en 130% ligt, is de schuld hoog. Bij het Drents Archief
is de netto schuldquote laag (negatief). Dit betekent dat
ten opzichte van haar inkomsten het Drents Archief meer
dan voldoende ruimte heeft om schulden aan te gaan.
Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de
organisatie in staat is om aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen (de
algemene reserve) uitgedrukt in een percentage van
het balanstotaal. Hoe hoger het solvabiliteitsratio, hoe
hoger de weerstand. Het ratio van het Drents Archief is
afgenomen ten opzichte van vorig jaar naar 12,3%.
Dit is veroorzaakt door het treffen van een voorziening voor
groot onderhoud. Hierdoor is het balanstotaal gestegen.
Ten opzichte van een gelijkblijvende algemene reserve
daalt dan het solvabiliteitsratio. De meeste organisaties
beschouwen een uitkomst van een solvabiliteit tussen de
25% en 40% als goed.
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook
van belang te kijken naar de structurele exploitatieruimte.
Dit cijfer beoordeelt welke structurele ruimte het DA heeft
om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging
van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor
nodig is. Wanneer de structurele exploitatieruimte negatief
is, betekent het dat het structurele deel van de begroting
onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Ultimo 2019 is de
structurele exploitatieruimte van het Drents Archief 2,9%
en laat ten opzichte van vorig jaar een lichte daling zien.

5.4 PARAGRAAF FINANCIERING
De wet Financiering decentrale overheden (wet Fido)
stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet
bevat normen voor het beheersen van risico’s op korten langlopende leningen. Verder worden de decentrale
overheden verplicht een treasurystatuut op te stellen
en een paragraaf Financiering in de begroting en het
jaarverslag op te nemen. In deze paragraaf gaan we hier
nader op in.

LENING
In 2005 is een lening ten bedrage van € 250.000 tegen
een rentepercentage van 3,99% met een looptijd van 20
jaar bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten ter
financiering van de verrijdbare depotstellingen. De stand
van de lening op 31 december 2019 is € 75.000. De
looptijd is tot 2026.

FINANCIERING EN LIQUIDITEIT
Het vastgestelde treasurystatuut vormt de leidraad
voor wat betreft het financieringsbeleid. Hierin is in
2019 niets gewijzigd. De liquiditeitsbegroting wordt
periodiek geactualiseerd. Met de invoering van het
schatkistbankieren eind 2013 dienen wij, net als alle
andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven
€ 250.000) naar een gereserveerde rekening bij de BNG
over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het
Rijk zich in een deel van haar financieringsbehoefte.

KASGELDLIMIET EN RENTERISICONORM
Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het
vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van
openbare lichamen. Om een grens te stellen aan
kortlopende financiering is in de wet Fido de kasgeldlimiet

opgenomen. De kasgeldlimiet wordt bepaald door
het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar
te vermenigvuldigen met een bij ministeriele regeling
vastgesteld percentage van 8,2%. In 2019 is het Drents
Archief ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven.
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Ook voor de renterisico’s van vaste schuld is in de wet
Fido een norm gesteld. Deze renterisiconorm bedraagt
20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is
het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke
consequenties kunnen hebben voor de financiële positie.
Drents Archief is in 2019 ruim onder de renterisiconorm
gebleven.

5.5 PARAGRAAF VERBONDEN
PARTIJEN
De verbonden partijen waarin het Drents Archief op 31
december 2019 een bestuurlijk belang heeft zijn:
• Stichting Vrienden van het Drents Archief (directeur is
bestuurslid);
• Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak
(directeur is voorzitter);
• Stichting De Milly van Heiden Reinestein
(directeur is bestuurslid).
Stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen Drenthe,
die betrekking heeft op de online database van oorkonden
Cartago, zal worden ontbonden. Reden hiervoor is dat
de database uit oogpunt van uniformisering zal worden
opgenomen in ons collectiebeheersysteem MAISFlexis.
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JAARREKENING

6. JAARREKENING
6.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

PASSIVA

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

31-12-2019

31-12-2018

€

€

134.642

134.642

Investeringen met economisch nut

214.443

230.626

Bestemmingsreserves

75.355

34.265

TOTAAL VASTE ACTIVA

214.443

230.626

Resultaat boekjaar

73.939

57.479

Voorzieningen

584.165

39.452

TOTAAL VASTE PASSIVA

868.101

265.838

62.500

75.000

1.094

118.808

33.506

51.874

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
BNG schatkistbankieren

549.343

74.343

Debiteuren

34.721

27.435

VLOTTENDE PASSIVA

Subsidieverstrekkers

99.000

12.900

Langlopende leningen

683.064

114.679

Lening BNG

169.760

210.016

Kortlopende schulden

822

2.073

170.582

212.089

Rekeningen courant

16.795

16.973

861

2.293

Overlopende passiva

103.576

46.410

29.121

27.715

Aflossing Lening BNG

29.982

30.008

883.629

356.776

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

1.098.072

587.402

Balanstotaal
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Liquide middelen
Bankrekeningen
Kasgelden
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
Balanstotaal

Crediteuren
Belastingen en premies

12.500

12.500

167.471

246.564

229.971

321.564

1.098.072

587.402
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6.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

Realisatie
2018

Begroting
2019

Herziene
begroting
2019

Realisatie
2019

%

I Algemene Baten
Bijdrage Rijk
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1.485.485

1.492.886

1.566.331

1.612.083

103%

133.338

133.338

133.338

133.338

100%

Bijdrage Gemeente Assen

90.752

91.244

91.244

93.293

102%

Aanvulling budget depothuur GA

30.000

30.000

30.000

30.000

100%

421.760

415.760

415.760

433.862

104%

2.161.335

2.163.228

2.236.673

2.302.576

103%

Incidentele bijdrage Rijk

Bijdrage Provincie Drenthe
Subtotaal structurele baten
II Directe Baten
Bijdrage GA (inventarisatie/materiële.verz.)

-

40.000

40.000

-

0%

7.242

6.500

6.500

6.950

107%

Individuele dienstverlening

10.154

8.600

8.600

15.999

186%

Activiteiten publieksgroepen

43.821

49.500

49.500

35.628

72%

Facilitaire diensten derden

276.692

115.000

115.000

149.250

130%

Subtotaal directe baten

337.909

219.600

219.600

207.826

95%

2.499.244

2.382.828

2.456.273

2.510.402

102%

Collectiebeheer (depotverhuur)

TOTAAL BATEN

Realisatie
2018

Begroting
2019

Huur

386.820

383.000

210.000

209.873

100%

Exploitatie kosten

118.110

123.700

370.145

349.218

94%

Externe depothuur ivm
overbrenging

11.208

11.500

11.500

12.303

107%

Depothuur GA (incl.
exploitatiekosten)

30.000

30.000

30.000

30.000

100%

Organisatiekosten

96.780

92.650

92.650

113.287

122%

Personeelskosten

36.583

40.600

40.600

29.248

72%

Kapitaallasten

59.217

70.050

70.050

65.885

94%

738.718

751.500

824.945

809.813

98%

685.505-

26.000-

26.000-

27.593-

106%

3.044.629

2.246.973

2.466.273

2.452.852

99%

545.385-

135.855

10.000-

57.551

2%

Onttrekking bestemmingsres.
doorontw. DA 3.0

19.443

10.000

10.000

16.388

Onttrekking bestemmingfonds
onderh.gebouw

583.420

145.855-

-

-

Totaal mutaties
bestemmingsfonds en -reserve

602.863

135.855-

10.000

16.388

57.478

0

0

73.939

LASTEN

Herziene Realisatie
2019
begroting
2019

III Indirecte materiële
lasten

Subtotaal indirecte
materiële kosten
IV Diverse baten en lasten
TOTAAL LASTEN
Saldo van baten en lasten

LASTEN
I Personele lasten
Salarissen vast

1.251.353

1.306.541

1.385.396

1.302.052

94%

97.835

28.782

95.782

93.159

97%

1.349.188

1.335.323

1.481.178

1.395.211

94%

Collectiebeheer

41.158

40.650

40.650

38.077

94%

Digitale diensten

42.743

96.500

96.500

81.447

84%

Individuele dienstverlening

18.212

7.000

7.000

8.477

121%

Activiteiten publieksgroepen

57.222

29.000

29.000

31.810

110%

Doorontwikkelen Drents Archief 3.0

19.443

10.000

10.000

16.388

164%

Salarissen tijdelijk
Subtotaal personele lasten

II Directe materiële lasten

Facilitaire diensten derden en projectkosten
Subtotaal directe lasten

92.440

3.000

3.000

271.218

186.150

186.150

99.222 3307%
275.421

148%

%

Resultaat

6.3 RESULTATENANALYSE 2019
Het resultaat, afgezet tegen de begroting conform het
overzicht van baten en lasten, wordt veroorzaakt door:
Hogere algemene baten

65.903

Lagere directe baten

-11.774

Lagere personele lasten

85.967

Hogere directe materiële lasten

-89.271

Lagere indirecte materiële lasten

15.132

Hogere diverse baten
Verschil saldo voor onttrekking reserve tov
begroting

1.593
67.551

Algemene baten
De structurele baten zijn hoger omdat in de begroting
geen rekening is gehouden met een prijsindexering.

aangewend. Daarnaast is er geen extra personele inzet
gepleegd in het kader van het onderhoudsbudget zoals
was verwacht.
Directe materiële lasten
De direct materiële kosten zijn hoger door de kosten
van diverse projecten, die vooraf niet begroot zijn.
Daarnaast zijn er in 2019 kosten gemaakt om het collectie
beheerssysteem (CBS) te vernieuwen.
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Indirecte materiële lasten
In de herziene begroting is vanwege het gewijzigde
huisvestingsstelsel budget toegevoegd aan de post
onderhoud. Dit budget is niet helemaal benut. Daarnaast
zijn de opleidingskosten lager door het verplaatsen van
een aantal scholingen naar het volgende jaar.
Overige lasten
De overige lasten zijn nagenoeg conform begroting.

Directe baten
De directe baten zijn lager dan begroot. In de begroting
was rekening gehouden met extra bijdragen van de
gemeente voor een opdracht en ten behoeve van
dienstverlening inzake bouwdossiers. Beide zijn in 2019
niet gegund aan DA. Daarnaast is er een daling te zien
bij zowel de opbrengsten vanuit publieksgroepen als
de zakelijke dienstverlening. Daartegenover staan nietbegrote bijdragen voor diverse projecten.
Personele lasten
De lasten van personeel zijn lager dan begroot. Door
overdracht van het onderhoud van het pand is in 2019
de begroting aangepast. Dit budget is in de loop van
het jaar pas toegekend en mede daardoor niet volledig
DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

34

6.4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De toegepaste waarderingen zijn gebaseerd op de voorschriften zoals opgenomen
in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het
Handboek Financiële Verantwoording Archieven.
Waar deze voorschriften met elkaar in strijd zijn, is meestal voorrang gegeven
aan de bepalingen in het BBV. In enkele gevallen, waar het volgen van BBVbepalingen het inzicht niet ten goede komt, is ervoor gekozen de bepalingen in het
Handboek te volgen. Bij de jaarrekeningposten waar dit het geval is, is dit in de
waarderingsgrondslagen hieronder aangegeven.De waardering van activa en passiva
en de bepaling van het exploitatiesaldo berust op grondslag van de verkrijgingsprijs,
tenzij anders is vermeld. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende
kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Dit betekent dat baten worden opgenomen wanneer ze gerealiseerd zijn en lasten
wanneer ze voorzienbaar zijn.
Materiële vaste activa
Vaste activa kunnen worden verkregen uit eigen middelen of uit middelen van derden
die door middel van sponsoring of schenking daartoe zijn verkregen.
Vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (verminderd met eventuele
bijdragen van derden). Hierop zijn de afschrijvingen in mindering gebracht.
De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem waarbij de
voorgeschreven afschrijvingstermijnen in de Financiële Verordening in acht worden
genomen. De afschrijvingstermijnen in de financiële verordening zijn gebaseerd op de

verwachte gebruiksduur per activagroep. Met afschrijven wordt begonnen wanneer
het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. De afschrijving wordt beëindigd
bij buitengebruikstelling of wanneer het actief is gedesinvesteerd. Voor de classificatie
van de materiële vaste activa is gebruik gemaakt van een bij de bedrijfsvoering
passende indeling in plaats van de indeling die het BBV voorschrijft.
Vlottende activa
Vlottende activa worden geactiveerd overeenkomstig de voorschriften in het
Handboek Financiële Verantwoording Archieven.
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor eventuele oninbaarheid. Overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde. Onder de vorderingen is vanaf 2017 de uitzettingen in Rijks
schatkist korter dan één jaar (BNG schatkistbankieren) opgenomen.
Onder de vlottende activa is opgenomen de toegekende nog te ontvangen meerjarige
projectsubsidie. Deze projectsubsidie wordt als vordering in de balans opgenomen en
valt vrij in de exploitatierekening zodra projectkosten overeenkomstig deze subsidie
worden gemaakt.
Overlopende activa
Onder overlopende activa worden nog te ontvangen bedragen, onder andere
rente van de spaarrekening en vooruitbetaalde kosten zoals de kosten van de
subsidieaanvraag opgenomen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen betreft saldi uit exploitatieoverschotten (en tekorten)
uit voorgaande jaren. Ook opgenomen onder het eigen vermogen zijn
bestemmingsreserves.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd wegens:
• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is
doch redelijkerwijs is in te schatten;
• Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt mits het maken
van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over
een aantal begrotingsjaren.
Daarnaast worden de van derden (niet zijnde Europese en Nederlandse
overheidslichamen) verkregen middelen (doeluitkeringen en projectsubsidies) die
niet of slechts gedeeltelijk in een boekjaar zijn aangewend, opgenomen onder de
voorzieningen. Het in een boekjaar niet bestede deel van toegekende subsidies en
bijdragen, wordt rechtstreeks gedoteerd aan de voorzieningen. In het jaar dat de
voorziening geheel of gedeeltelijk wordt aangewend, valt het aangewende bedrag vrij
ten bate van de exploitatierekening. De hiermee samenhangende kosten komen ten
laste van de exploitatierekening.

Schulden
Zowel de lang- als de kortlopende zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De langlopende schulden omvatten de langlopende geldleningen verminderd met
de aflossingen voor het lopende boekjaar. De kortlopende schulden (looptijd korter
dan 1 jaar) omvatten de crediteuren, de overlopende passiva en de aflossingen voor
het komende boekjaar. Voor de classificatie van de schulden is gebruik gemaakt van
de indeling volgens het Handboek Financiële Verantwoording Archieven. Hierbij is dus
afgeweken van de specifieke indeling zoals het BBV die voorschrijft.
Geprognosticeerde balans en EMU saldo
De geprognosticeerde balans en EMU saldo zijn niet opgenomen in dit jaarverslag,
omdat deze het inzicht niet ten goede komen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde
waarderingsgrondslagen.

Hiermee is voor wat de indeling van de voorzieningen betreft aangesloten bij
de bepalingen in het BBV, maar is voor wat de verwerking van mutaties betreft
aangesloten bij de verwerkingswijze zoals het Handboek Financiële Verantwoording
Archieven deze voorschrijft.
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6.5 TOELICHTING BALANS
ACTIVA
36

31-12-2019
€

31-12-2019
€
Vorderingen

31-12-2018
€

Materiële vaste activa
Inventaris en bedrijfsinrichting
Boekwaarde per 01-01
Bij: Investeringen met
economisch nut

230.626

247.111

46.211

38.972

Af: Investeringen eenmalig
gesubsidieerd in boekjaar
Desinvestering in boekjaar
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12

31-12-2018
€

62.393

55.456

214.443

230.626

Zie voor verloopoverzicht bijlage II MVA.
In 2019 zijn alle pc’s en monitors voor de medewerkers
vervangen. Deze uitgave stond reeds gepland in de
investeringsbegroting voor dit jaar. Tevens zijn het
afgelopen jaar de twee bestaande koffieautomaten
vervangen voor twee nieuwe. Deze investering stond
niet gepland, maar vanwege de ouderdom van de
bestaande apparaten werden we steeds vaker met (hoge)
onderhoudskosten geconfronteerd. De nieuwe machines
zijn minder uitgebreid en daarmee naar verwachting
minder storingsgevoelig.
De afschrijvingstermijnen van de MVA die gehanteerd
worden zijn: inventaris en bedrijfsinrichting 10 jaar, IT/
ICT 3-5 jaar, depotinrichting 15-25 jaar en inrichting
publieksruimte 10 jaar.

Uitzettingen in Rijks schatkist korter
dan een jaar (BNG schatkist)
Debiteuren

549.343

74.343

34.721

27.435

Toegekende subsidie tbv
project Lodewijk van Heiden

7.500

Toegekende subsidie tbv project
Koloniën van Weldadigheid

5.400

Toegekende subsidie tbv
project Ruilverkaveling in Drenthe

5.500-

Toegekende subsidie tbv
project Sake Elzinga

2.500

Toegekende subsidie tbv
project WOII

102.000
683.064

-

31-12-2018
€

Rabobank rekening courant

75.218

55.342

Rabobank spaarrekening

94.542

154.673

822

2.073

170.582

212.089

Liquide middelen

Kas
Totaal liquide middelen

De gelden bestemd vanuit het Drents Heraldisch College
en de Drentse Cultuur Academie staan niet ter vrije
beschikking. De overige liquide middelen staan alle ter
onmiddellijke beschikking. Voor het Drents Archief geldt
een drempelbedrag schatkistbankieren van € 250.000.
Het gemiddeld bedrag per kwartaal welke is aangehouden
buiten de schatkist bedraagt € 251.658.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

861

2.293

Vooruitbetaalde kosten

29.121

27.715

Totaal overlopende activa

29.982

30.008

114.679

Uitzettingen in Rijks schatkist
Het bedrag dat bij de Bank Nederlandse Gemeenten
(schatkistbankieren) staat is toegenomen ten opzichte
van vorig jaar. Dit heeft te maken met het instellen van de
voorziening groot onderhoud.
Toegekende subsidie 80 jaar Ruilverkavelingen in Drenthe
Van de toegezegde bijdragen aan het project dient nog
€5.500 te worden ontvangen.
Toegekende subsidie Sake Elzinga, 40 jaar fotograaf
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft € 2.500 toegezegd
welke na afloop van het project kan worden gedeclareerd.
Toegekende subsidie Tweede Wereldoorlog
Het project WO2 is in 2019 gestart. Een aantal
organisaties heeft daarvoor een bijdrage toegezegd,
welke (deels) nog moeten worden ontvangen.

31-12-2019
€

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft met name voorgeschoten kosten voor de
stichting Vrienden van het Drents Archief en inzake het
project ‘Sammelband’ (een samenwerkingsverband met
de Fryske Akademy) welke afgerond is in 2019.
Vooruitbetaalde kosten
Dit zijn onder andere een aantal in december betaalde
contracten (voor huur kopieerapparaten, hosting en
licenties, verzekeringen, lidmaatschappen en overige
contracten) en abonnementen van de NS voor
medewerkers. Alle hebben betrekking op 2020.

6.5 TOELICHTING BALANS
PASSIVA
Saldo
1-1

Toevoeging

Onttrekking

Voorzieningen

Saldo
31-12

Algemene
reserve
Algemene
reserve

134.642

134.642

57.479

16.388

75.355

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld om financiële tegenvallers
te kunnen opvangen. Daarnaast kan de reserve dienen
als financieel dekkingsmiddel voor besluiten die niet zijn
opgenomen in de begroting en het meerjarenbeleidsplan.
Bestemmingsreserve doorontwikkeling Drents Archief 3.0
In 2011 is een bestemmingsreserve doorontwikkeling DA
3.0 gevormd. Het doel van deze reserve is de verdere
doorontwikkeling en het up-to-date houden van de
publieksfaciliteiten Drents Archief 3.0. Het resultaat van
het boekjaar 2018 is toegevoegd aan deze reserve,
waardoor begin 2019 het saldo € 91.743 was. In 2019 is
van deze reserve € 16.388 onttrokken voor optimalisatie
van het educatieve aanbod (aanschaf smartphones),
verbetering van de website en vervanging van de
multitouchtafel in de Digilounge.

Onttrekking

Saldo
31-12

21.225

9.667

9.667

21.225

Project Koloniën
van Weldadigheid

18.227

-

4.819

13.408

Project Ruilverkavelingen in Drenthe

15.000

17.500

2.500-

Project Sake Elzinga
40 jaar fotograaf

22.500

15.422

7.078

Projectontwikkeling
Voorziening groot
onderhoud

34.265

Toevoeging

Project Verhaal
van Drenthe

Project WOII

Bestemmings
reserves
Doorontwikkeling
Drents Archief 3.0

Saldo
1-1

Saldo Voorzieningen

39.452

165.500

33.591

131.909

4.000

-

4.000

419.180

10.135

409.045

635.847

91.135

584.165

Het Verhaal van Drenthe
Het deel van de subsidie van Het Verhaal van Drenthe
met betrekking tot het beheer van het platform Geheugen
van Drenthe is in 2019 aangewend. Daarvan is € 9.667
vrijgevallen. Er is ook subsidie toegekend door de provincie
Drenthe voor uitbreiding van geheugenvandrenthe.nl
met het onderdeel Verhalen. Een eerste deel hiervan is
opgeleverd in 2019; door capaciteitsproblemen bij de
leverancier volgt de volledige oplevering in het eerste
kwartaal van 2020. Facturering volgt pas na oplevering.
Koloniën van Weldadigheid
In 2016 is door de gemeente Noordenveld € 5.000
subsidie beschikbaar gesteld voor een multitouchtafel in
Lokaal Verhaal te Veenhuizen. Kort daarna bleek Lokaal
Verhaal geen geschikte locatie en is in de afgelopen
2 jaar samen met de gemeente Noordenveld gezocht
naar een andere geschikte bestemming. Dit is niet
gelukt en derhalve zal de subsidie in 2020 terugbetaald
worden. Daarnaast is door de provincie in 2017 subsidie

toegezegd voor Allekolonisten. In 2018 en 2019 is het
merendeel vrijgevallen voor de bekostiging van het
Vele Handen-project. Het laatste deel zal in 2020
aangewend worden.
80 Jaar Drentse ruilverkavelingen
In 2019 is het project 80 jaar Drentse ruilverkavelingen
opgeleverd met een symposium, thema-film, speciale
uitgave van het tijdschrift Waardeel en lancering van het
digitale fotoarchief. De provincie Drenthe, Prolander en
diverse andere partijen hebben hieraan bijgedragen.
De laatste bijdragen zullen binnen komen in 2020.
Sake Elzinga, 40 jaar fotograaf
Het Drents Archief wil rondom het veertigjarig jubileum van
topfotograaf Sake Elzinga diverse activiteiten ontplooien.
In 2019 is hiermee gestart. Door de provincie Drenthe, de
gemeente Assen en het Prins Bernhard Cultuurfonds is
hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Het laatste deel zal
in 2020 aangewend worden.
Tweede Wereldoorlog
In 2019 is gestart met het project WO2. Dit project bestaat
uit diverse onderdelen, zoals publieksacitiviteiten, het
produceren van een podcast, WO2 in 50 foto’s en een
vernieuwend educatieproject. Diverse organisaties en
fondsen dragen hieraan bij. In 2019 is een deel van de
kosten onder andere voor de podcast en het inschakelen
van een conceptbureau voor het educatieproject
vrijgevallen. De overige subsidies zullen in 2020 en 2021
besteed worden.
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Projectontwikkeling
In 2019 is subsidie ontvangen van de gemeente Assen
voor de uitvoering van de ‘Opa en omadagen’ in 2020.
Deze subsidie zal in 2020 aangewend worden.
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Groot onderhoud
Met ingang van 2019 is het onderhoud van het
pand aan de Brink 1 te Assen overgedragen van
Rijksvastgoedbeheer (RVB) aan het Drents Archief.
Dit is voorlopig voor de duur van drie jaar. Door deze
overheveling is er een voorziening voor groot onderhoud
getroffen. Het doel van deze voorziening is de kosten
van het groot onderhoud evenredig over de jaren
te kunnen verdelen. Aan deze voorziening ligt een
meerjarenonderhoudsplanning ten grondslag. Daarnaast
is in 2019 eenmalig een bedrag toegevoegd aan de
voorziening van €342.180. Dit bedrag is ontvangen van
het Rijk en bestemd voor specifieke onderdelen groot
onderhoud, waar de RVB in 2018 niet meer aan toe
kwam.
Langlopende lening
Saldo 01-01

2019

2018

87.500

100.000

0

0

-12.500

-12.500

Saldo 31-12

75.000

87.500

Waarvan kortlopend deel

12.500

12.500

Bij: Aangetrokken leningen
Af: Aflossingen

De lening is afgesloten ter financiering van de aanschaf
van verrijdbare depotstellingen en de noodzakelijke
aanpassingen hiervoor. De looptijd is tot 2026.
De rentelast van de vaste schulden van het afgelopen
verslagjaar bedraagt € 3.491.

Kortlopende schulden
Crediteuren

2019

2018

1.094

118.808

Belastingen en premies

33.506

51.874

Rekening Courant DCA

8.442

8.619

Tegoeden Heraldisch College

8.354

8.354

103.576

46.410

12.500

12.500

167.471

246.564

Overlopende passiva
Aflossing lening
Saldo 31-12

Crediteuren
In verband met de overgang naar een nieuw financieel
systeem is de post crediteuren aan het einde van het
verslagjaar nagenoeg nihil.
Rekening Courant Drentse Cultuur Academie (DCA)
De Drentse Cultuur Academie is een gezamenlijk educatief
programma met zeven instellingen. Dit programma wordt
betaald en genoten door OBOMD - Kids Primair
(11 basisscholen in Midden Drenthe). Het Drents Archief is
sinds 2018 penvoerder hiervan.
Rekening Courant Heraldisch College
Op 12 februari 2018 heeft het bestuur van het Drents
Heraldisch College (DHC) besloten de stichting te ontbinden,
de eigendommen met verantwoordelijkheid voor het beheer
daarvan aan het Drents Archief over te dragen en het geld
voor de afronding van de ontsluiting en de presentatie van de
collectie aan te wenden. De middelen zijn overgemaakt op
de rekening van het Drents Archief.
Overlopende passiva
Deze post bevat alleen nog te betalen kosten die betrekking

hebben op het verslagjaar. Hierbij gaat het onder andere
om kosten van tijdelijke medewerkers (€ 12.046), inhuur van
expertise op gebied van huisvesting en personeel
(€ 18.191), migratiekosten ICT systeem (€ 19.747), kosten
van huisvesting (€ 10.033), projectkosten (€ 30.661) en
overige organisatiekosten.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn meerjarige contracten afgesloten voor energie-inkoop,
licentie-overeenkomsten voor software en leasecontracten
voor kopieer- en printapparatuur. Daarnaast is er een nieuw
huurcontract (vanaf 1 januari 2019) voor het pand te Assen
tussen Rijksvastgoedbedrijf en Drents Archief.
Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft ook invloed op onze organisatie. In
deze paragraaf is toegelicht wat de impact van het virus op
onze organisatie reeds is geweest en met wat voor impact
wij verder nog rekening houden. Ook is toegelicht welke
maatregelen wij al genomen hebben en welke maatregelen
wij voornemens zijn nog te nemen.
Impact
Op het moment dat het kabinet hiertoe aanwijzingen heeft
gegeven, hebben we ons gebouw gesloten voor publiek
en vrijwilligers (omdat zij veelal tot de groep kwetsbare
ouderen behoren). Dat betekent dat publieksactiviteiten
zijn afgelast, geboekte vergaderingen of bijeenkomsten zijn
geannuleerd en alle educatieve programma’s zijn afgezegd;
op het moment van schrijven behelst dat een periode van
2,5 maand (13 maart t/m 1 juni). Aan deze activiteiten waren
inkomsten verbonden.
Daarnaast zijn onze Studiezaal en Digilounge gesloten
voor individuele bezoekers/onderzoekers, maar ook
bouwdossiers worden niet meer aangevraagd. Er worden
dus ook geen scans van bouwdossiers meer tegen betaling

geleverd. Het blijft, zolang het kabinet dat toelaat, wel
mogelijk om in urgente gevallen bepaalde (bouw)dossiers op
te vragen; daarvoor is een medewerker oproepbaar.
Vrijwel alle medewerkers werken thuis. Alleen medewerkers
die vanwege de aard van hun werk niet thuis kúnnen
werken, komen nog naar kantoor. In de praktijk betreft dit
alleen de medewerkers Behoud die met fysieke stukken
werken. Ook hiervoor geldt: zolang het kabinet dit toelaat.
Als gevolg van de door het kabinet genomen maatregelen
zijn al onze voorgenomen projecten en publieksactiviteiten
uitgesteld. Met deze publieksactiviteiten worden geen
inkomsten gegenereerd, maar er zijn wel subsidies voor
verstrekt. De verwachting is dat dergelijke subsidies niet
worden ingetrokken in de verwachting dat de activiteiten
op een later tijdstip alsnog worden uitgevoerd. In geval
van verplaatsing van de activiteit naar een moment later in
2020 is dat afhankelijk van de op dat moment beschikbare
capaciteit in ons gebouw. De verwachting is dat dit hoe dan
ook consequenties heeft voor de inkomsten.

op bijzondere online collecties. Ook wordt extra ingezet op
communicatie via social media. Ook de dienstverlening kan
voor een deel in stand worden gehouden door middel van
telefonische of e-mail ondersteuning bij onderzoekers die
gebruik maken van onze online databases.
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Conclusie
Uit bovenstaande toelichting blijkt dat er onzekerheden
blijven bestaan; deze vormen echter geen aanleiding om
twijfel te hebben over de continuïteit van onze organisatie.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat onze exploitatie in
mindere mate afhankelijk is van inkomsten van derden maar
primair drijft op de structurele bijdragen van onze partners,
gemeente Assen, provincie Drenthe en het Rijk. Deze
bijdragen zijn toegezegd voor 2020 en de verwachting is dat
dat ongewijzigd blijft.

Voorgenomen maatregelen
Het Drents Archief blijft (afhankelijk van de richtlijnen van
het kabinet) tot en met 1 juni gesloten voor publiek en
vrijwilligers. De medewerkers blijven thuiswerken zolang
het kabinet dat voorschrijft. Op het moment dat mensen
ook niet meer naar hun werk zouden mogen kunnen
onze medewerkers Behoud geen arbeid meer verrichten.
Vooralsnog is de werkvoorraad voor thuiswerkers nog
voldoende. Veel van onze werkzaamheden kunnen
digitaal worden uitgevoerd. Naarmate de thuiswerksituatie
langer duurt zullen de werkzaamheden voor een aantal
medewerkers gaan afnemen.
Om toch onder de aandacht van het publiek te blijven én om
de mensen die gedwongen thuis zitten te verpozen wordt
extra ingezet op het online ontsluiten van en attenderen
DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

6.6 TOELICHTING OVERZICHT
VAN BATEN EN LASTEN
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Met het overzicht van baten en lasten wordt de realisatie
over 2019 samen met de (herziene) begroting en de
realisatie over het vorig jaar gepresenteerd. Het saldo van
baten en lasten wordt afgesloten met een positief resultaat
van € 57.551.
Vanaf 1 januari 2019 is het onderhoud van het
pand aan de Brink 1 te Assen overgedragen van
Rijksvastgoedbeheer (RVB) aan het Drents Archief.
De huurovereenkomst en de vergoeding van het ministerie
zijn hierop aangepast. Dit is dan ook de reden dat de
begroting over 2019 in de loop van het jaar is herzien.
Er is een voorziening groot onderhoud ingesteld en er zijn
verschuivingen in een aantal begrotingsposten geweest.
Van de in 2011 gevormde bestemmingsreserve voor
kosten en investeringen in nieuwe functionele eisen in
het kader van Drents Archief 3.0 is in 2019 € 16.388
onttrokken. Dit bedrag is gebruikt voor optimalisatie van
het educatieve aanbod. Door vervanging van het platform
annodrenthe.nu waren nieuwe mobiele telefoons voor
leerlingen nodig. Daarnaast is de multitouchtafel in de
Digilounge vernieuwd. Ook zijn er kosten gemaakt om
de digitale zichtbaarheid en vindbaarheid via de website
drentsarchief.nl te verbeteren.
Na deze onttrekkingen resteert een positief resultaat
van € 73.939.

BATEN
ALGEMENE BATEN
De algemene baten zijn hoger dan begroot en dan vorig
jaar. In de begroting van de algemene baten is geen
rekening gehouden met indexering. De bijdragen van het
Rijk, de provincie en de gemeente Assen zijn in 2019 met
2,8% geïndexeerd.
Het Rijk heeft naast de reguliere bekostiging van de
wettelijke taken € 133.000 beschikbaar gesteld voor
opslag en beheer van digitale archieven (DTR-gelden).
Deze middelen zijn aan het volgende besteed. De
rijkscollectie notarissen en BS (deels) zijn materieel
voorbereid voor verhuizing naar het rijksdepot Emmen.
Ook is er tijd gestoken in de digitalisering van het notarieel
archief. Er is veel samengewerkt met betrekking tot het
opzetten en uitwerken van een e-depot met de Drentse
gemeenten, zowel met de provincie als in noordelijk
verband. Daarvoor is o.a. een informatiespecialist
aangetrokken. Daarnaast is er geïnvesteerd (uren en
nieuwe upgrades) in ons eigen collectiebeheersysteem,
zodat deze content voor een ingest in het e-depot klaar is.
Tenslotte is er in het kader van het project Digitaal Werken
gestart met de inrichting van AFAS.

DIRECTE BATEN
Bijdrage gemeentearchief
In de begroting van 2019 is rekening gehouden met
een nieuwe opdracht om opgelopen achterstanden in
het gemeentearchief weg te werken. Deze opdracht is
eind 2018 echter aan een externe partij gegund. Tevens
is rekening gehouden met een extra bijdrage vanuit de
gemeente ten behoeve van de dienstverlening inzake
bouwdossiers. Over de invulling hiervan is nog geen

besluit genomen. Dit is dan ook de reden dat hier geen
bijdrage op is gerealiseerd.
Collectiebeheer
De realisatie is nagenoeg conform de begroting en vorig
jaar.
Individuele dienstverlening
De inkomsten uit individuele dienstverlening zijn hoger dan
begroot en er is een stijging te zien ten opzichte van vorig
jaar. Dit heeft te maken met de nieuwe dienstverlening
door het verstrekken van scans van bouwvergunningen
aan diverse belanghebbenden. Dit archief met
bijbehorende dienstverlening is in de loop van 2018
overgenomen van de gemeente Assen. Hier staan kosten
(o.a. reproservice) tegenover.
Activiteiten publieksgroepen
De begroting van de inkomsten uit activiteiten voor
publieksgroepen is in de afgelopen jaren naar beneden
bijgesteld. Toch was deze voor 2019 nog te optimistisch.
Met name de opbrengsten van het historisch vergaderen
en de groepsbezoeken zijn lager dan begroot. Het blijft
een uitdaging om verenigingen en andere organisaties tot
een groepsbezoek te verleiden. De animo hiervoor zien we
al een aantal jaren afnemen, ondanks alle gedane moeite
en promotie. Daarnaast zijn ook de opbrengsten vanuit
Educatie lager dan begroot en vorig jaar. De begroting
voor Educatie lijkt ietwat te hoog te zijn opgesteld en in
2018 waren er een flink aantal betaalde Educatieprojecten.
Daarentegen is de doelstelling met betrekking tot het
aantal leerlingen die een Educatieprogramma bij het
Drents Archief volgden wel gehaald.

Facilitaire diensten derden
De opbrengsten uit facilitaire diensten derden zijn
hoger dan vooraf begroot. Dit heeft vooral te maken
met het feit dat projectsubsidies niet in de begroting
worden opgenomen, omdat deze bij het opstellen van
de begroting nog niet (definitief) bekend zijn. Tegenover
deze projectsubsidies en inkomsten uit zakelijke
dienstverlening staan directe kosten, salarislasten van
tijdelijke medewerkers en salarislasten voor urenuitbreiding
van parttime medewerkers. Dit betreft onder andere de
projecten Het Verhaal (geheugen) van Drenthe, 80 jaar
Ruilverkaveling in Drenthe, Sake Elzinga 40 jaar fotograaf,
de Koloniën van Weldadigheid en WO II.
De opbrengsten uit zakelijke dienstverlening zijn lager dan
vorig jaar. Een aantal zakelijke opdrachten zijn in 2018
afgerond. In 2019 is inzet gepleegd voor de gemeente
Tynaarlo (Bewerking archieven) en is een deel van het
VVD-archief bewerkt. Ook met de gemeente Emmen
hebben we een dienstverleningsovereenkomst. Wij leveren
input en expertise voor de educatieve projecten van de
gemeente en krijgen daarvoor advisering en ondersteuning
van de gemeente voor archiefwettelijke zaken die te
maken hebben met de taken van de gemeentearchivaris.

LASTEN
Personele lasten
In de herziene begroting is extra budget toegevoegd
aan de salarislasten. Dit budget is in de loop van het
jaar pas toegekend en mede daardoor niet volledig
aangewend. Daarnaast is er geen extra personele inzet
gepleegd in het kader van het onderhoudsbudget zoals
was verwacht. De salarislasten van vast personeel zijn
wel conform de oorspronkelijke begroting. In 2018 is er

een onderhandelingsakkoord over de cao Rijk gesloten.
Met ingang van 1 januari 2019 is een eenmalig bedrag
uitgekeerd en per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 2%
doorgevoerd. In de begroting was rekening gehouden met
een cao stijging van 2,5%.
Bij de tijdelijke salarissen is in de herziene begroting
extra personele inzet toegevoegd vanwege de vrijval
van middelen voor groot onderhoud. Deze inzet is
niet gerealiseerd. Wel gerealiseerd zijn de kosten van
medewerkers voor verschillende projecten en externe
opdrachten. Hier tegenover staan (project)opbrengsten.
Ook zijn er op deze post medewerkers ingezet voor het
beheer en de toegankelijkheid van digitale rijksarchieven,
gefinancierd door het Rijk (tijdelijke DTR-gelden),
het wegwerken van achterstanden op Behoud en bij
DAVA, inzet bij Receptie en voor het opvangen van
zwangerschapsvervanging.
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Publicatie bezoldiging topfunctionarissen
Op grond van de wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (WNT) dienen publieke
organisaties de inkomens te publiceren van
haar topfunctionarissen. Hierna volgt het
overzicht (over 2019 en 2018) van het inkomen
van de directeur en de vacatieregeling van het
Dagelijks en Algemeen Bestuur.

Duur dienstverband

Omvang
dienstverband

onbepaald

Fulltime

Beloning

Belastbare
kostenvergoeding

€ 104.385

€ 816

Voorziening
betaalbaar op
termijn
(pensioenpremie)

Beëindigingsuitkering

€ 19.077

€0

Jaar
beëindiging
n.v.t.
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Duur dienstverband

Omvang
dienstverband

onbepaald

Fulltime

Beloning
€ 101.362

Belastbare
kostenvergoeding
€ 222

Voorziening
betaalbaar op
termijn
(pensioenpremie)

Beëindigingsuitkering

€ 17.567

€0

Jaar
beëindiging
n.v.t.

BESTUURSLEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR - KALENDERJAAR 2019
Naam

Beloning

A.A. Haar

€0

J. Seton

€0

Belastbare
kostenvergoeding
€ 1.400

Overige
belastbare
kostenvergoeding

Belastbare
reiskosten
€ 131

Termijn
tot 31 december 2019

€ 21

J. J. Jonkman

€0

G. Smith

€0

€ 78

K. Dekker

€0

vanaf 11 april 2019

J. Booij

€0

tot 26 september 2019

tot 1 februari 2019

BESTUURSLEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR - KALENDERJAAR 2018
Naam

De bestuursleden ontvangen een
vacatievergoeding conform het
vacatiegeldenbesluit van het Drents
Archief. Conform dit besluit hebben de
voorzitter/rijksbestuurder en rijksbestuurder
respectievelijk € 201,50 (130%) en € 155
per bijgewoonde vergadering ontvangen.
Deze bezoldiging is aangevuld met een
reiskostenvergoeding.

Beloning

Belastbare
kostenvergoeding

Overige
belastbare
kostenvergoeding

Belastbare
reiskosten

Termijn

A.A. Haar

€0

€ 2.015

€5

€0

A. de WidtNieuwenhuizen

€0

€ 620

€ 329

€ 20

A. M. Kleine Deters

€0

A. Smit

€0

tot 4 juli 2018

G. Smith

€0

vanaf 4 juli 2018

J. Booij

€0

vanaf 4 juli 2018

J. Seton

€0

J. J. Jonkman

€0

tot 1 september 2018
tot 4 juli 2018

€2

€5

vanaf 1 november
2018

DIRECTE MATERIËLE LASTEN
Collectiebeheer
De kosten van collectiebeheer zijn in lijn met de begroting.
Digitale diensten
In de begroting is de extra bijdrage die beschikbaar is
gesteld voor de Digitale Taken van het Rijk (DTR) voor
materiële kosten opgenomen. Deze is bedoeld voor inzet
van digitale systemen. In 2019 zijn aanpassingen (o.a.
migraties MAIS) gedaan op het collectiebeheersysteem.
Daarnaast zijn in het rapportagejaar nog geen feitelijke
e-depotaansluitingen voor gemeenten gerealiseerd. Dit is
dan ook de reden dat er in 2019 nog weinig kosten op zijn
gemaakt. Dit zorgt voor een verschil ten opzichte van de
begroting.
Individuele dienstverlening
De kosten van individuele dienstverlening zijn nagenoeg
conform begroting.
Activiteiten publieksgroepen
De kosten van Activiteiten voor publieksgroepen en
Educatie zijn conform begroting.
Aan de doorontwikkeling Drents Archief 3.0 is meer
besteed dan vooraf begroot. Dit is gebruikt voor
optimalisatie van het educatieve aanbod. Door vervanging
van het platform annodrenthe.nu in 2018 waren
nieuwe smartphones voor leerlingen nodig. Daarnaast
is de multitouchtafel in de Digilounge vernieuwd. Ook
zijn er kosten gemaakt om de digitale zichtbaarheid
en vindbaarheid via de website drentsarchief.nl te
verbeteren. Deze kosten worden onttrokken aan de
bestemmingsreserve.

Facilitaire diensten derden
Hier worden de projectkosten voor de verschillende
projecten opgenomen. Hier tegenover staan de subsidies
voor deze projecten. Ten tijde van het opstellen van de
begroting zijn deze projecten meestal nog niet (definitief)
bekend.

INDIRECTE MATERIËLE LASTEN
Huisvestingslasten
De huisvestingskosten zijn veranderd ten opzichte van
vorig jaar. In 2018 voerde de RVB nog het onderhoud aan
het pand voor ons uit. Vanaf 2019 heeft het Drents Archief
dit in eigen beheer. De begroting is hier op aangepast:
lagere huurlasten en hogere kosten van onderhoud.
Tevens is een voorziening voor groot onderhoud getroffen.
Omdat dit het eerste jaar van de nieuwe regeling is, moet
de voorziening nog opgebouwd worden. Om eventuele
eerste risico’s te kunnen opvangen is meteen een relatief
groot bedrag aan de voorziening gedoteerd. De overige
huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Dit heeft met
name te maken met minder kosten van onderhoud dan
van tevoren is ingeschat in de begroting.
Organisatiekosten
De realisatie is hoger dan begroot. Dit heeft met name te
maken met externe inhuur op het gebied van juridische
advisering over personeel en vennootschapsbelasting.
Tevens is in 2019 gestart met de overgang naar het ERPsysteem AFAS. Bij de implementatie ervan wordt Drents
Archief ondersteund door DifferIT.

afgelopen jaar meer gereisd door medewerkers en
stagiairs voor netwerk, opleidingen en diverse overleggen.
Personeelslasten
De kosten van scholing zijn lager dan begroot, doordat
een aantal opleidingen doorgeschoven zijn naar het
komend jaar.
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn nagenoeg conform begroting.
In 2019 zijn alle pc’s en monitors voor de medewerkers
vervangen. Deze uitgave stond reeds gepland in de
investeringsbegroting voor dit jaar. Daarnaast was deze
investering ook noodzakelijk vanwege de EOL
(End of Life) van Microsoft 7 per 1 januari 2020.
Vanwege privacywetgeving werd op dit besturingssysteem
geen support meer gegeven en was een overstap op
een nieuw systeem nodig. Tevens zijn het afgelopen jaar
de twee bestaande koffieautomaten vervangen voor
twee nieuwe. Deze investering stond niet gepland, maar
vanwege de ouderdom van de bestaande apparaten
werden we steeds vaker met (hoge) onderhoudskosten
geconfronteerd.
Diverse baten en lasten
Deze post is conform begroting. Hieronder valt de
verrekening met de Belastingdienst omtrent betaalde
btw over het voorgaande jaar. Dit leverde in 2019 een
teruggaaf op van € 22.010.

Daarnaast heeft de organisatie het afgelopen jaar
deelgenomen aan het Koploper duurzaamheidsproject,
wat extra kosten met zich mee bracht. Ook is er het
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7. OVERIGE GEGEVENS
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7.1 VOORSTEL TOT BESTEMMING
RESULTAAT OVER 2019
Het resultaat voor bestemming is € 57.551. Conform eerdere besluitvorming
worden de kosten van de doorontwikkeling Drents Archief 3.0 ad. € 16.388
onttrokken aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Drents Archief 3.0.
Na bestemming is het resultaat positief € 73.939.
Ons voorstel is om het resultaat te bestemmen voor de voorgenomen
herinrichting van het kaartendepot. Door de plaatsing van verrijdbare
stellingen en schilderijrekken kan het gebruik van het archiefdepot
1e verdieping worden verbeterd en wordt ca. 600 m1 ruimte gewonnen.
Uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting in 2021 gaan
plaatsvinden. Er zal een bestemmingsreserve ad. € 73.939
ingesteld worden.

7.2 VERKLARING ALGEMEEN BESTUUR
46

Hiermee verklaart het algemeen bestuur van het Regionaal
Historisch Centrum Drents Archief te Assen dat de
jaarrekening over de periode van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 van genoemde Gemeenschappelijke
Regeling is opgemaakt in overeenstemming met de ter
zake vastgestelde richtlijnen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
algemeen bestuur op1 juli 2020.

Handtekening voorzitter

Handtekening directeur

7.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
48
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Drents Archief
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarstukken 2019 op de pagina’s 24 tot en
met 46 van Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents
Archief te Assen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Regionaal Historisch
Centrum (RHC) Drents Archief per 31 december 2019 en
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de
door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals
uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Regionaal Historisch Centrum
(RHC) Drents Archief zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
Deze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor het
bestuur van Regionaal Historische Centrum (RHC) Drents
Archief en voor Gemeente Assen en Staat der Nederlanden.
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het
kader van verantwoording van subsidies en mag derhalve
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Benadrukking toepassing Besluit Begroting en
Verantwoording.
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de
aandacht op de grondslagen van de jaarrekening, welke voor
het overgrote deel gebaseerd zijn op het Besluit Begroting en
Verantwoording. Daarnaast wordt het Handboek financiële
verantwoording archieven toegepast.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van
Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens in overeenstemming met het Besluit
Begroting en Verantwoording.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• h
 et identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit
niet langer kan handhaven;

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

49

• h
 et evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
50

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd.
Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Tynaarlo, 9 april 2020
w.g.
Afier Auditors B.V.
drs. J.H. Kreuze RA/RE
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BIJLAGEN

2017
realisatie

Bijlage I

1. INLEIDING

Kwantitatieve
gegevens
Drents Archief

2018
realisatie

2019
realisatie

I Algemeen

3.177

Bruto vloeroppervlakte (in m2)
II Personeel

Medewerkers formatief
Projectmedewerkers (tijdelijk)
Vrijwilligers/stagiairs
Thuiswerkende vrijwilligers

3.177

3.177

aantal

fte

aantal

fte

aantal

fte

24

19,2

25

20,04

25

20,04

5

4,1

6

4,32

7

2,6

62

57

50

2

2

2

III Collectiebeheer
Depotcapaciteit (in m1)

9.400

9.400

9.400

Depot Hoogkerk (in m1)

1.325

932

932

Rijkscollectie (incl. particulier archief) (in m1)

8585

8.592

8.600

Provinciale Collectie (in m1)

1240

1.240

1.240

375

751

751

Kaarten (aantallen)

12.000

12.000

12.000

Charters (aantallen)

3.500

3.500

3.500

12.000

12.000

12.000

2.050

2.197

2.197

Foto’s Drents Archief en provincie (aantallen)

706.000

709.000

712.000

Foto’s digitaal ontsloten (aantallen)

125.946

175.328

185.364

2.988.240

3.027.615

3.027.261

754.316

754.316

3.081.215

3.081.215

8 en 15

8 en 15

10

10

Archiefcollecties:

Collectie gemeente Assen (in m1)

Zegels (aantallen)
Krantenleggers (aantallen)

Digitale records Alledrenten
Scans offline (Digilounge)
Scans online
IV Individuele dienstverlening
Werkplekken studiezaal/Digilounge

8 en 18

Zitplekken Digilounge
Openingsuren studiezaal p/wk
Bezoeken Digilounge
Bezoeken studiezaal

24

24

24

3.344

4.171

3.804

497

558

511

Aanvragen studiezaal

3.917

4.459

5.598

Uitleningen bibliotheek

1.100

1.303

1.303

Inlichtingen

1.571

1.939

2.693

2018
realisatie

2017
realisatie
deelnemers/
oplage

aantal

34

865

52

1.246

36

865

Historisch vergaderen

79

1.574

67

1.171

62

1.035

Klantevent

nvt

V Activiteiten publieksgroepen
Groepsbezoek

aantal

2019
realisatie

Bezoek van scholen
Nieuwsbrief Drents Archief

7.004
10

1.882

deelnemers/
oplage

aantal

deelnemers/
oplage

7.181
9

1.842

7.501
10

1.780

Algemene publicaties Drents Archief:
Persberichten
Flyers en folders
Drentse Geschiedenis Quiz

41

40

8

40.000

43

10

45.000

7

45.000

1

160.000

1

160.000

1

160.000

Herinneringen in Beeld

52

60.000

52

60.000

50

60.000

Diverse publieksactiviteiten

49

3.501

44

4.362

41

3.536

VI Digitale diensten
53.186

15.325

Bezoeken www.alledrenten.nl

335.468

277.992

262.692

Zoekvragen www.wiewaswie.nl

187.346

188.923

221.100

Zoekvragen www.archieven.nl

208.056

217.500

200.708

12.374

8.895

5.649

9.377

9.880

8.716

Bezoeken www.drentsarchief.nl

197.934

188.450

162.523

Weergaven YouTube

Bezoeken www.allekolonisten.nl

Bezoeken www.annodrenthe.nu
Bezoeken www.cartago.nl

208.266

200.930

151.688

YouTube abonnees

1.140

1.380

1.602

Followers Twitter

4.653

4.600

3.653

Fans Facebook

1.743

1.884

2.463

1.166.357

1.153.620

1.036.119

901

Followers Instagram
Websites en media totaal
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Bijlage II

Verloop materiële
vaste activa
per 31 december 2019

ACTIVA

Afschrijf
termijn

Boekwaarde

Investering
in boekjaar

Kantoormeubilair

10 jaar

28.292

Automatiseringsapparatuur

3/5 jaar

Depotinrichting

Eenmalige
financiering in
boekjaar

afschrijving
in boekjaar

boekwaarde
31-12-2019

-

8.003

20.290

106.036

40.749

39.136

107.649

25/15 jaar

85.402

-

13.205

72.197

Tuinbeplanting

10 jaar

7.510

1.030

6.480

Kantine-inrichting

10 jaar

1.506

5.462

643

6.324

Inrichting publieksruimte

10 jaar

1.881

-

376

1.505

230.627

46.211

62.393

214.445

-

desinvestering
in boekjaar

-

Bijlage III

Kostenverdeelstaat
2019
Uren
gepland

Uren
gerealiseerd

Materiële
kosten

Directe
baten

Overige
kosten

Totaal
kosten

I Collectiebeheer

7.138

7.948

50.380

-

880.443

930.823

II Digitale diensten

2.055

2.378

81.447

-

197.402

278.849

III Individuele dientverlening

3.512

4.102

8.477

-15.988

381.289

373.777

IV Activiteiten publieksgroepen

5.551

5.268

48.198

-35.628

417.869

430.440

V Facilitaire diensten derden

3.608

3.602

99.222

-156.200

285.718

228.741

TOTAAL KOSTEN

2.242.618

10%

19%

42%

Collectiebeheer
Digitale diensten
Individuele dientverlening
Activiteiten publieksgroepen
Facilitaire diensten derden

17%
12%
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Bijlage V

Functionele staat
van baten en lasten

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

Collectiebeheer

529.607

627.815

621.830

Depot- en materiaalbeheer

266.803

225.923

265.842

Toegankelijk maken

25.089

47.148

27.683

Acquisitie

56.379

32.908

15.468

877.878

933.794

930.823

Digitale archiefbronnen

47.117

64.026

108.219

Drents fotoarchief

73.679

104.786

102.948

1.140

15.926

4.601

43.715

50.006

50.865

Gemeentearchief
Digitale diensten

Archiefinventarissen
E-cultuur
Beheer AnnoDrenthe.nu
E-depot

2.210

3.344

238

38.385

61.967

11.978

206.246

300.054

278.849

287.647

321.278

322.865

60.211

44.154

50.913

347.858

365.432

373.777

65.530

53.985

33.502

Individuele dienstverlening
Dienstverlening frontoffice
Inlichtingen en reproducties
Activiteiten publieksgroepen
Drents Audio Visueel Archief
Erfgoededucatie
Publieksvoorlichting en communicatie

94.398

106.193

126.295

195.019

198.724

181.022

AnnoDrenthe.nu

29.897

-

Projectontwikkeling/Doorontwikkeling DA 3.0

19.443

-

Marketing

36.498

54.304

51.055

Groepsbezoek

40.307

64.721

38.565

481.092

477.928

430.440

Facilitaire diensten derden
Zakelijke dienstverlening
Projecten via fondswerving

-144.508

-50.317

64.534

213.686

213.723

152.433

Depotverhuur

-7.242

-

-6.950

Digitaal Oorkondenboek

-1.400

15.046

4.841

Ondersteuning Erfgoedsector

17.606

27.013

13.881

78.142

205.465

228.741

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bijzondere baten en lasten
Bijdragen partijen GR

-685.505

26.000

27.593

2.131.335

2.246.673

2.272.576

per saldo

1.445.830

2.272.673

2.300.169

Totaal Resultaatgebieden

1.991.216

2.282.673

2.242.618

-545.386

-10.000

57.551

Exploitatiesaldo voor bestemming

Bijlage VI

Beleidsindicatoren
Taakveld: Overhead

2019

2018

Totale formatie begroot

23,5

20,7

Totale bezetting (31-12)

22,5

20,0

Aantal medewerkers (31-12)

31

25

Medewerkers met tijdelijk
dienstverband (31-12)

2,6

1,6

Medewerkers met vast
dienstverband (31-12)

19,9

18,5

Totale apparaatskosten

€ 809.813

€ 738.718

€ 93.159

€ 97.835

7%

7%

Totale overhead

29%

28%

Overheadkosten

€ 719.631

€ 662.024

Externe inhuur (totaal kosten)
Externe inhuur (% loonsom)

Dit zijn de beleidsindicatoren voor de totale GR.

DRENTS ARCHIEF JAARSTUKKEN 2019

