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1.

Algemeen

Op 28 januari 2010 werd de Harense Historische Kring Old Go opgericht door een
groepje enthousiastelingen, met als doel de geschiedenis van de gemeente Haren
op een toegankelijke manier onder de aandacht te brengen. In de gemeente Haren
zijn veel overblijfselen te vinden uit het verleden. Niet alleen fysiek, zoals gebouwen en
sporen in het landschap, maar ook verhalen van de inwoners die in overleveringen aan
ons worden doorverteld.
De Harense historische kring Old Go probeert hierover niet alleen meer aan de weet te
komen, maar dit ook naar buiten te brengen.
De naam van de vereniging Old Go is niet uit de lucht komen vallen. Het verwijst naar
het Gorecht, het vroegere rechtsgebied rond de stad Groningen. Het had ongeveer de
grootte van de huidige gemeenten Groningen, Haren en Hoogezand-Sappemeer en
bestond uit twee gebieden. Hiervan heette het hoge, op de Hondsrug gelegen, gedeelte
het Go.
Van de 13 kerspelen en buurschappen die het Gorecht omvatte, vielen er zeven in de
huidige gemeente Haren, te weten: Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren, Hemmen,
Essen en Dilgt. Het buurschap Helpen hoorde oorspronkelijk ook nog tot de gemeente
Haren, maar dat werd in 1915 bij de gemeente Groningen gevoegd.
Het onder de aandacht brengen van de plaatselijke geschiedenis is iets dat OldGo doet
door het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies en lezingen.
Old Go heeft 222 leden. Door de vergrijzing ziet het bestuur helaas wel een afname

van het aantal deelnemers
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
1173836. De vereniging heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
aangevraagd met fiscaalnummer: 8219.22.580.
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2.

Het bestuur

De Harense Historische Kring Haren heeft een bestuur ( voorzitter, secretaris,
penningmeester en een aantal leden).
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de verenging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt. (Artikel 2.9 van de statuten Old Go).
In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over (Artikel 14.1 van de statuten Old Go).
Samenstelling bestuur per 1-7-2018
vacature

voorzitter

Henk Bazuin

secretaris

Henk Bazuin

penningmeester

Annet Boekel

algemeen bestuurslid

Jaap Vrieling

algemeen bestuurslid

Henk Abbring

algemeen bestuurslid

2 vacatures

algemeen bestuurslid

3.

Huisvesting.

Het bezoekerscentrum is te vinden aan de Oude Brinkweg 12A, 9751 RM Haren,
waar Old Go een gebouw deelt met de judovereniging. In het bezoekerscentrum
bevindt zich ook het fysieke archief van Old Go.
Elke donderdagmiddag is er hier open huis van 14.00-15.00 uur.

3

Old Go is in gesprek met de gemeente Haren over een andere ruimte. De huidige
ruimte wordt gedeeld wat niet wenselijk is. Bovendien is de ruimte slecht toegankelijk
d.m.v. slechts een steile trap, een (trap)lift is niet aanwezig.

4.

Digitalisering.

Al sinds het begin van de oprichting is Old Go bezig gegaan met het maken van een
archief waarin dingen die betrekking hebben op de geschiedenis van de gemeente
Haren worden ondergebracht. Zij zijn niet alleen bezig met het opzetten van een
daadwerkelijk fysiek archief, maar ook met het aanleggen van een digitaal archief.
Delen hiervan worden beschikbaar gesteld op onze website.
Een werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van oude foto’s, zodat deze
gedigitaliseerd in een archief kunnen worden ondergebracht. Dit archief is nu te
vinden ons bezoekerscentrum aan de Oude Brinkweg 12A in Haren.

5.

Website

Old Go onderhoudt de website www.oldgo.nl als visitekaartje van de vereniging en
draagt zorg voor een up to date aanbod van door het publiek doorzoekbare
informatie over historische onderwerpen. De verantwoordelijkheid van de inhoud van
de website ligt bij het bestuur. Alleen bestuursleden kunnen daarom de webmaster
opdrachten geven bepaalde informatie op de website te vermelden.
De webmaster is voornemens in 2018 de website een eigentijdser aanzien te geven.

6.

Social Media

Omdat gebleken is dat Facebook niet veilig is, zijn de Facebook pagina's van Old Go
en de Open Monumentendag per 13 april 2018 verwijderd.
Er bestaat geen behoefte aan een Twitteraccount.

7.

Tentoonstellingen/activiteiten
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Sinds 2013 is Old Go de organisator van de jaarlijkse Open Monumentendag in de
gemeente Haren.
Naast alle bovenstaande activiteiten werkt Old Go ook samen met andere historische
organisaties in de gemeente Haren, te weten Stichting Bezoekerscentrum Klooster
Yesse en de Harener Historische Commissie. Deze samenwerking vindt plaats onder
de naam Harens Historisch Platform.
Ook heeft Old Go een eigen column in de maandelijkse uitgave van Haren dé Krant.

8.

Tijdschrift en Nieuwsbrief

Het verenigingsblad Harens Old Goud, komt twee keer per jaar uit. De artikelen en
foto’s die hierin staan geven een belangrijke verdieping en aanvulling op de website.
Harens Old Goud kwam voor het eerst uit in 2010 onder de naam op de Hoogte.
In Harens Old Goud verwijst het goud niet naar het edelmetaal maar naar dingen,
situaties, aangelegenheden, gebeurtenissen etc. Old Go is namelijk voortdurend op
zoek naar Old Goud, de pareltjes van de geschiedenis van Haren.
Leden en donateurs krijgen Harens Old Goud thuisbezorgd.
De Nieuwsbrief komt uit als er nieuws is, gemiddeld 10x per jaar.

9.

Commissies / Werkgroepen

Old Go heeft verschillende werkgroepen te weten :
Website
Verenigingsblad Old Goud
Advertentieacquisitie
Haren dé Krant
Archief papier
Archief Foto
Infocentrum
Excursies
Open Monumentendag
Presentatie.
De werkgroepen hebben 2x per jaar een gezamenlijke vergadering, medio april en
november. Eén van de bestuursleden heeft een coördinerende taak.
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10.

Vrijwilligers

In het bestuur bestaat een grote behoefte aan vrijwilligers ter ondersteuning bij diverse
taken.
11.

Beloningen

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

12.

Financiën

De activiteiten van de vereniging worden gefinancierd uit de contributie van leden,
een subsidie van de gemeente Haren, giften en de verkoop van het tijdschrift Old Go.
De vereniging streeft naar een marktconforme contributie en vergelijkt van tijd tot tijd
de door zusterverenigingen uit de omgeving gevraagde contributies.
13.

Activiteitenplan

Uitgeven Old Goud 2x per jaar
Uitgeven Nieuwsbrief
Schrijven in Haren dé Krant
Vernieuwen en actueel houden van de Website
Digitaliseren foto’s
Organiseren lezingen en excursies
Nieuwe locatie voor archief en bezoekerscentrum
Werven van vrijwilligers
Na fuseren gemeente Haren en gemeente Groningen mogelijkheden verkennen
Open Monumentendag en Harense geschiedenis mede organiseren
Participeren in de Kunst en Cultuurmarkt
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