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Geschiedenis van de organisatie 

In 1993 is het 750 jaar geleden, dat de gemeente Rijssen stadsrechten heeft gekregen. Voor het 

organiseren en coördineren van festiviteiten ter gelegenheid van dit feit, is de Stichting 750 jaar Stad 

Rijssen opgericht.  

 

De Stichting werd bestuurd door een Algemeen Bestuur en een dagelijks Bestuur. Daarnaast waren 

er diverse commissies ingesteld die zich bezig hielden met specifieke onderdelen zoals financiën, 

cultuur, sport, buurt-, wijk- en speeltuinwerk.  

 

Ter gelegenheid van het feest werd zelfs een eigen logo ontworpen en notarieel vastgelegd.  

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

 

Geschiedenis van het archief 

Na afloop van de festiviteiten in 1993 is het archief waarschijnlijk overgedragen aan de gemeente 

Rijssen. Het archief is geplaatst in de archiefbewaarplaats van de gemeente Rijssen aan het Schild 1. 

 

In 2006 is het archief verhuisd naar het nieuw gebouwde stadhuis van de gemeente Rijssen-Holten 

aan het Schild 1. 

 

Bij aanvang van de werkzaamheden had het archief een omvang van 0,23 meter. 

 

Verantwoording bewerking 

In 2012 is het archief van de Stichting 750 jaar Rijssen Stad bewerkt door Erich Stapersma van de 

firma DOXsupport, een project- en adviesbureau op het gebied van de documentaire 

informatievoorziening en consultancy, gevestigd te Oosthuizen.  

 

Gelet op de geringe omvang van het archief en de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de 

bewerking en de daaropvolgende inventarisatie vrijwel geen stukken vernietigd.  

 

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips zijn verwijderd en 

dossieromslagen, hechtmiddelen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 

zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 

bewerking heeft het archief een omvang van 0,23 cm. 

 

Openbaarheid 

Alle dossiers in deze inventaris  zijn openbaar.
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1. Organisatorische aangelegenheden  

1 Concept statuten oprichting van de Stichting 750 jaar Stad Rijssen, het 

notarieel vastleggen van het logo en huishoudelijk reglement 

1990-1991 

4 stukken 

2  Notulen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur 

1990-1993 

1 omslag 

3 Notulen van en correspondentie met de Commissie Cultuur en de 

Commissie Financiën 

1991-1993 

1 omslag 

4 Notulen van en correspondentie met de Commissie Buurt-, Wijk- en 

Speeltuinverenigingen 

1992-1993 

1 omslag 

5 Notulen van en correspondentie met de Commissie Sport 

1991-1993 

1 omslag 

6 Notulen van en correspondentie met de Commissie Blijvend Monument 

en de Commissie Public Relations 

1991-1993 

1 omslag 

7 Jaarkalender van georganiseerde activiteiten 

1993 

1 stuk 

8 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie met de gemeente 

Rijssen 

1990-1994 

1 omslag 

9 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie met overige 

personen en instanties 

1991-1994 

1 omslag 

 

 


