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Verslag ALV Historische vereniging d.d. 14 september 2016 

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 september 2016 in De 

Pijler in De Meern. 

Aanwezig: (11 leden) D. Klooster, G. Oskam, M.J. van der Woerd, A.H.P. van IJken – Van Zanten, T. Drenth, J. 

Braat, J. Sangers, M. van Harten, M. Staal, C. Rasch, R. Heller.  

Afgemeld: I. Horst, F. Horst, R. Wingelaar, J. Bosman, D. Kuhlmann, C. Horstink-Teunissen, H. van der Meer, D.J. 
van der Leij, V. Voorn, R. Pouw. 
 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Notulen van de vorige vergadering, gehouden op 20 april 2016 

4. Beleidsplan 2017 

5. Begroting 2017 

5b. Benoeming en aftreden bestuursleden 

6. Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening en mededelingen 

De vergadering wordt geopend om 19:30 uur. 

Van de bestuursleden zijn Ingrid Horst en Harry van der Meer met vakantie. Wim de Vrankrijker  zal 
iets later komen.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Notulen van de vorige vergadering, gehouden op 20 april 2016 

Vastgesteld wordt dat er per abuis 20 april 2015 boven de notulen staat. Dit wordt aangepast. De 
vergadering heeft geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag is daarmee akkoord bevonden.  

 

4. Beleidsplan 2017 

 De voorzitter licht toe. Het bestuur is van plan om in de toekomst een beleidsplan te maken 
dat een langere periode bestrijkt. Verder zijn er verschillende commissies die nog gevuld 
moeten worden in de komende tijd waaronder de Activiteiten-commissie en de commissie 
Financiën (advertentiebeheer/sponsorwerving). 

 Sangers geeft aan dat de vereniging in de afgelopen tijd een gestage aanwas van vrijwilligers 
die hebben meegeholpen bij de Open Monumenten dag en het project Van Vinex tot Vicus. 
Belangrijk is wel dat mensen goed mee kunnen meedraaien en kennis van zaken hebben hoe 
het werkt in bijvoorbeeld het documentatiecentrum. Aangevuld wordt dat het ook belangrijk 
is dat mensen weten wat er van ze verwacht wordt als ze bij een evenement ondersteunen. 

 De suggestie wordt gedaan om een soort van collage te maken ter promotie van de HV en 
deze in het Castellum te plaatsen. 

 Oskam geeft aan dat de plannen om de ornamenten van Den Engh op een professionele 
wijze bij restaurant DENGH te plaatsen in een ver gevorderd stadium zijn. Deze ornamenten 
hebben lange tijd bij één van onze leden in Haarzuilens in de opslag gestaan. 
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 Verder heeft de vereniging recentelijk een compleet nieuwe website gelanceerd. 

 Sangers wijst er op dat er in het beleidsplan gesproken wordt over het Raadhuis Vleuten. Hij 
stelt voor om hier tussenhaakjes bij te zetten “voormalige Icarus”, om verwarring te 
voorkomen. 

 Bij veel van de nieuwe projecten zoals vermeld in het beleidsplan is de doorgang van deze 
projecten en ideeën afhankelijk en onder voorbehoud van gevonden financiering in de vorm 
van sponsoring en/of subsidie, 

 De vergadering is inhoudelijk akkoord met het beleidsplan.  

 

5. Begroting 2017 

 In april is aangekondigd dat de nieuwe penningmeester met een nieuwe begroting voor 2017 
zou komen in de ALV van september. De penningmeester geeft aan dat dit helaas niet is 
gelukt en biedt hier zijn excuses voor aan. Hij heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een 
begroting maar kwam nog op een totaal van €6.821,- in de min.  

 Aangegeven wordt dat het tekort zal worden gedekt uit ons Eigen Vermogen. Eind vorig jaar 
was ingecalculeerd dat meer van ons Eigen Vermogen dan wel aan de reserves zouden 
worden toegewezen of aan projecten zouden worden besteed. 

 Een discussie ontstaat over hoe het beste de financiën in te richten. Rasch geeft aan dat als 
bijvoorbeeld de vereniging een boek wil uitgeven hier werkkapitaal voor nodig is. Dit moet 
dan opgevoerd worden in de begroting. 

 Klooster geeft aan dat er dit jaar een groot aantal grote kostenposten zijn geweest waardoor 
de vereniging uitkwam op een negatief bedrag van €3.300,- Dit kwam o.a. doordat projecten 
als Van Vinex tot Vicus en de vernieuwing van de website niet meegenomen waren in de 
begroting. 

 Rasch geeft aan dat in het verleden het bestuur projecten in een aparte begroting opnam. 
Oskam geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is dat de inkomsten voor de projecten los 
staan van de reguliere begroting. Klooster beaamt dit, “onder voorwaarde dat die inkomsten 
er ook zijn”. Rasch vult aan dat in zijn bestuursperiode de boeken niet in de begroting waren 
opgenomen maar op de balans vermeld werden. Rasch vraagt of alle lezingen ook als 
inkomsten worden gezien. Het lijkt hem sterk dat je de begroting van de lezingen rond krijgt 
als je afhankelijk bent van de entree-gelden van die lezingen.  

Voorgesteld wordt om projecten voortaan op een aparte begroting bij te houden. Verder 
moet meer ingezet gaan worden op sponsoring en ledenwerving. Ook hier zijn extra 
vrijwilligers voor nodig. 

 Op de vraag of rekening gehouden is met de dalende rentestand antwoord Klooster 
bevestigend. 

 M.b.t. het Straatnamenboekje, “Straatwijs”, vraagt Staal of wel gekeken is hoeveel huizen 
elke wijk heeft bij het bestellen van het aantal boeken. Zij denkt niet dat mensen die buiten 
zo’n wijk wonen geïnteresseerd zijn in een Straatnamenboekje over een wijk. Oskam geeft 
aan dat hier rekening mee is gehouden. De suggestie wordt gedaan om met soort uitgaven te 
werken op basis van Printing on Demand. Dit betekent eerst bijv. een oplage van 500 boeken 
laten drukken en vervolgens steeds op verzoek een boekje te laten printen. 

 De post van €11.000,- aan boeken/DVD’s is wat de naam zegt, uitgaven van boeken en dvd’s 
zoals de DVD-reeks over De Meern en het Straatnamenboekje. Oskam vult aan. Het eerste 
straatnamenboekje is al uitgegeven en klaar. Het tweede boekje is inhoudelijk ook klaar en 
zou ook in deze begroting moeten zitten. Akkoord voor dit boekje is echter nog niet gegeven. 

 Rasch wijst er nog op dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten voor 
exploitatie en begroting. De investeringen moeten gebaseerd worden op de reserveringen. 

 Besloten wordt dat de vereniging voorlopig zal blijven werken met de “begroting 2017”die 
april 2016 is goedgekeurd. 

 De voorzitter belooft om tijdens de volgende ALV in april 2017 een duidelijk beeld te geven 
over de staat van de balans. De penningmeester zal een overleg inplannen met de Rasch en 
zijn voorganger als penningmeester. 

 

5b. Aftreden en verkiezing bestuursleden 
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 Afiena Van IJken – Van Zanten stelt zich voor. Zij is vrij nieuw in Leidsche Rijn maar wil zich 

graag  actief inzetten voor deze omgeving. Van IJKen heeft Kunstgeschiedenis gestudeerd in 

Amsterdam en Utrecht en reeds 10 jaar werkzaam in diverse musea. Op dit moment is zij 

conservator in het stadsmuseum van Vianen. 

 De vergadering verkiest Afiena van IJken – Van Zanten unaniem tot secretaris van het 

bestuur van de Historische Vereniging. 

 De voorzitter bedankt vervolgens Marjo van der Woerd voor zijn inzet in het bestuur in de 

afgelopen 4 jaar. 

6. Rondvraag en sluiting 

 Staal vraagt of leden ook korting krijgen op boeken. Oskam geeft aan dat dit op dit moment 

alleen nog geldt voor het boek “Groeten uit Vleuten/ De Meern”.  

 De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur 

 

Verslaglegging: Marjo van der Woerd 

 

 

 


