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Jaarverslag 2011 
 
 
■ Oprichting 
- Na een aanloopperiode van enkele maanden was de eerste reguliere bestuursvergadering van de Stichting 
Struikelstenen Assen op woensdag 10 november 2010. Het bestuur bestond in 2011 uit mevr. M. Visser 
Honijk, voorzitter; M. Hiemink, secretaris; mevr. A.Hoekman, penningmeester; W. Vugteveen, lid en 
mevr. Y. Vos, lid. Per april 2011 zag W. Vugteveen zich vanwege privé-omstandigheden genoodzaakt het 
bestuur verlaten. In aanvang werd er tweewekelijks vergaderd. In een later stadium werd dat gemiddeld 
eens per maand. 
- Een van de eerste taken van het bestuur was het verkrijgen van startkapitaal. De door Bewonersoverleg 
Centrum in december 2010 toegezegde donatie werd in het voorjaar van 2011 ontvangen. 
- Op 13 december passeerde de oprichtingsakte van de Stichting Struikelstenen Assen bij notariskantoor 
Tijdhof Daverschot en De Jong Posthumus, waaraan mr. J.F.H. de Jong Posthumus zijn kosteloze 
medewerking verleende. 
- Andere relevante zaken waren de opzet van een eigen website, het ontwerp van een eigen logo en 
briefpapier, inschrijving bij de Kamer van Koophandel én het verzamelen van de namen van alle tijdens de 
Tweede Wereldoorlog weggevoerde en omgekomen Assenaren, met name Joden en verzetsstrijders. 
- Vanwege te hoge kosten werd afgezien van de aanschaf van voorbedrukte enveloppen. 
- De heer H. ten Brink van accountantsbureau Sabanoord te Assen werd bereid gevonden de jaarrekening 
van de stichting jaarlijks kosteloos te controleren.  
- Bij Rabobank Assen-Beilen werd een lopende rekening geopend en bij diverse fondsen en instellingen 
(waaronder Rabofonds, VSB-fonds, Provincie Drenthe) werden aanvragen voor sponsoring ingediend. 
- Begin augustus werd door het bestuur kennis genomen van het bericht van Anne Thomas (medewerker 
van G. Demnig), dat de prijs van een Stolperstein naar € 120 per stuk was verhoogd. 
- Van de Belastingdienst (dagtekening 17 oktober 2011) werd het bericht ontvangen dat met terugwerkende 
kracht de Stichting Struikelstenen Assen per 13 december 2010 voor onbepaalde tijd wordt aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
■ Gemeente Assen 
- Op 7 februari had het bestuur een gesprek met wethouder M. Hoogeveen en de ambtenaren mevr. J. 
Terlouw en dhr. M. Uitvlugt (openbare werken). Door de gemeente werd fascilitaire medewerking en hulp 
bij het opsporen van nabestaanden toegezegd. 
- Op 30 maart 2011 was met dhr. M. Moek (bouwarchief gemeente Assen) de eerste van een aantal 
afspraken om persoons- en adressengegevens op zogeheten woningkaarten te controleren. Hieraan werd 
door de bestuursleden A. Hoekman en Y. Vos met een vaste regelmaat gewerkt. 
- Vanaf medio 2011 werd met de Gemeente Assen overlegd over de inhoudelijke tekst van een op een later 
moment te sluiten Convenant.  
 
■ Relaties 
- Al in een vroeg stadium werd contact gelegd met kunstenaar Gunter Demnig, geestelijk vader van de 
Stolpersteine. Tegelijkertijd kwamen contacten tot stand met personen en instanties, waaronder Gemeente 
Assen, Drents Archief, HC Kamp Westerbork, mevrouw L. Engberts te Zwolle en het NIOD. 
- Voor de eerste te leggen serie stenen besloot het bestuur zich te richten op adressen in het Asser centrum, 
aan de Brink en omliggende straten. De planning om in juli 2011 het leggen van de eerste stenen te 
realiseren moest vanwege een overvolle agenda van de kunstenaar tot zomer 2012 worden uitgesteld. 
- Het Drents Archief deelde het bestuur mee in het kader van haar project 3.0 belangstelling voor Project 
Struikelstenen Assen te hebben. 
 
■ Publiciteit 
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- In januari 2011 werd het eerste algemene persbericht verzonden, waarin de stichting onder een breed 
publiek onder de aandacht werd gebracht. Gedurende het jaar gingen er met regelmaat persberichten uit. 
Ook via de dagbladpers en de lokale en regionale radiozenders (RTV Assen en RTV Drenthe) werd de 
publiciteit gezocht en gehaald. Besloten werd er naar te streven alle persberichten en relevante artikelen in 
dag- en weekbladen, evenals de eigen Nieuwsbrieven, op de website te plaatsen.  
- Op 19 april 2011 waren twee bestuursleden aanwezig bij de steenleggingen in Emmen en Roswinkel. ’s 
Avonds werd een lezing door Gunter Demnig in Roswinkel bijgewoond. 
- De website www.struikelstenen-assen.nl werd medio april 2011 operationeel. In augustus werd Arjan 
Koops bereid gevonden als webmaster op te treden. 
- In de laatste week van april 2011 werd een introductiebrief per e-mail breed verspreid. 
- Door een voormalig ambtenaar van de gemeente Assen (weg- en waterbouw) werd medewerking 
aangeboden om moeilijk te traceren plekken/adressen te helpen opsporen. 
- Eind mei 2011 werd de lijst van leden van het Comité van Aanbeveling op de website geplaatst. 
- In september 2011 werd een tweede werving per e-mail verstuurd. 
- Op 5 oktober werd met succes deelgenomen aan de manifestatie Assen voor Assen (Beursvloer 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) in de Adventskerk aan de Lindelaan. Er werden diverse matches 
gesloten, zoals die met MultiCopy voor het drukwerk van de door Alberts/Kleve ontworpen folder en voor 
fotografie van activiteiten van de stichting (bijv. de informatiebijeenkomst van 23 november en het leggen 
van de eerste stenen) door ArmeeDesign.  
 
■ Onderwijs en voorlichting 
- Op 12 mei was er een eerste gesprek met dhr. R. Hut van het Dr. Nassau College, afdeling Penta over 
samenwerking. In een later stadium werden nadere afspraken gemaakt, onder andere over het adopteren 
van stenen, het door leerlingen laten maken van portretten in samenwerking met HC Kamp Westerbork en 
het samenstellen van een expositie rond de datum van de eerste legging in juni 2012.  
- Op woensdag 23 november werd in de raadzaal aan de Noordersingel een openbare informatieavond 
gehouden. De goedbezochte avond werd door Rosa Kats genotuleerd. ArmeeDesign verzorgde de 
fotografie en legde de avond op geluidsband vast, wat resulteerde in een fraai diaklankbeeld voor de 
website. De bezoekers van de avond kregen per  e-mail/post het verslag toegestuurd. De nieuwe flyer werd 
officieel gepresenteerd en aan de aanwezigen uitgedeeld. 
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