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Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 20 april 2016 in de Schakel te 

Vleuten. 

Aanwezig: (32 leden) M. van Harten, J. Schutte, A. van Zoeren, M.J. van der Woerd (verslag), G. Oskam, R. 

Wingelaar, C. Huijgen, W. de Vrankrijker, H. van der Meer, M. Staal, V. Voorn, R. Pouw, T. de Groot, J. Braat, H. 

Jacobse, R. Pouw, G. Voorn, G.J. Bel, R.P. Selman, V. Voorn, T. de Groot-Laat, G. Tilstra, J. Drenth, T. Vissenberg, 

R. Wingelaar, E. van ’t Veen, A. van der Leij, J. Sangers, W. Tabak, J. Fokker, D. Klooster, W. Mulder. 

Afgemeld: I. Horst, F. Horst, J. van der Pijl, J. de Jonge, J. Bosman, C. Rasch, G. Hoffland. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen van de vorige vergadering, gehouden op dinsdag 14 april 2015  

3. Jaarverslag 2015 

4. Financieel verslag over 2015 

    a. Verslag van de Kascontrolecommissie 

    b. Goedkeuring van de rekening en de balans 

5. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie 

6. Naamswijziging vereniging (bijlage) 

7. Organisatiestructuur bestuur/vereniging (bijlage) 

7b. Vaststelling wijziging statuten en Huishoudelijk reglement (3 bijlagen) 

8. Benoeming bestuursleden 

9. Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

 Gerda Oskam opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 Frans Besouw, oud-bestuurslid van onze vereniging is deze week overleden. Er wordt 1 
minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Frans. 

 De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering, gehouden op dinsdag 14 april 2015 

De vergadering heeft geen inhoudelijke opmerkingen. Het verslag is daarmee akkoord bevonden.  

 

3. Jaarverslag 2015 

De vergadering heeft geen opmerkingen en is daarmee akkoord met het jaarverslag over 2015. 

 

4. Financieel verslag over het jaar 2015 

    a. Verslag van de Kascontrolecommissie 

De beide leden van de kascommissie (Ton Holdorp en Tiny de Groot) waren akkoord met de stukken. 

    b. Goedkeuring van de rekening en de balans 
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Chris licht toe, beginnend met de herziening van de financiële cyclus. De nieuwe statuten die 

vandaag worden besproken vragen om een gedegener begroting en planning vooraf. Vandaar 

ook dat we een tweede ALV willen inplannen zodat de penningmeester dichter op het komende 

boekjaar zijn begroting kan laten goedkeuren. 

Het ledenaantal is in het afgelopen jaar toegenomen. In 2014 zaten we nog op een totaal van 

814 leden. Inmiddels zijn dat er 844. Verder zijn de kosten voor het tijdschrift wat lager 

uitgevallen. Dit komt o.a. door een toename in de verkoop van de losse tijdschriften. De kosten 

voor de huisvesting zijn wat hoger uitgevallen. Dit komt o.a. de aankoop van een paar nieuwe 

stellingkasten. Verder zijn er QR-codes aangeschaft en nieuwe folders gemaakt. De verkoop van 

de boeken is iets teruggelopen. Het boek “Groeten uit Vleuten, De Meern” is wel goed gelopen. 

Onder de streep blijft de vereniging daarmee op een lichte plus van: €247,-  

Chris gaat verder met de balans. De verkoop van de DVD’s over WO2 is iets toegenomen en de 

reserves zijn gegroeid. De post “Fonds investeringen/activiteiten” is een som van verschillende 

zaken waaronder de projecten “Groeten uit Vleuten/De Meern” en “de Wachttoren”. De balans 

eindigt positief met €247,- toename. De post apparatuur is afgenomen omdat er een 

geluidsinstallatie is aangeschaft. 

Bij de post “Nog te betalen/Voor ontvangen” staat o.a. nog een bedrag van 1,5 jaar aan huur 

voor de Vicus. Als de gemeente ons hier geen factuur voor stuurt wordt dit een meevaller voor 

de vereniging. 

De leden vergadering is akkoord met de toelichting op de balans. 

Herziene begroting 2016 

Chris vervolgt met de begroting voor 2016. Na de goedgekeurde begroting voor 2016 van vorig 

jaar zijn er inmiddels wat nieuwe ideeën naar boven gekomen en verder waren de kosten voor 

onze opslaglocatie in Willeskop niet meegenomen in de begroting. 

Het voorstel van het bestuur is om een kostenpost op te voeren bij de projecten. Dit betekent 

dat er direct gekeken wordt naar hoe die kosten gefinancierd moeten worden i.p.v. dat alle 

activiteiten automatisch uit de reserves of uit de contributies gefinancierd worden. Chris toont 

een overzicht van alle lopende projecten van de vereniging. Daar staat nu op veel plaatsen 0 

euro, o.a. bij het Straatnamenboek. Daarnaast is er een onverwachte kostenpost voor een 

nieuwe druk van “Van Vicus tot Vinex” en de vernieuwing van de website. 

De ledenvergadering is akkoord met de getoonde herziene begroting 2016.  

Concept begroting 2017. 

Deze begroting zal in september definitief gepresenteerd en goedgekeurd worden. Chris licht 

hem echter alvast toe. Het bestuur heeft een aantal beleidsrichtlijnen vastgesteld. 

- Bijdragen van leden (of niet-leden) dekken de kosten met uitzondering van door (evt.) subsidies 

gedekte kosten en door advertentieopbrengsten gedekte kosten, te weten de kosten voor het 

tijdschrift. 
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- Opbrengsten uit de verkoop van producten.  

• Zouden niet voor het afdichten van gaten in de begroting moeten zijn 

• Nieuwe producten/activiteiten ontwikkelen – belangrijk deel legitimiteit vereniging! 

- Activiteiten (Lezingen/Excursies/Cursussen)? 

• Eén lijn: Kosten dekken via prijs voor deelname 

Op dit moment worden gaten in de begroting vaak nog gedicht met bijv. de opbrengst van 

verkopen. De excursie en de cursus betaal je op dit moment voor. Lezingen zijn echter weer 

gratis. Het voorstel is daarom om een bijdrage te vragen voor alle activiteiten. Uitgezocht moet 

nog worden hoeveel dit precies zal worden maar waarschijnlijk wordt dit €5,- voor niet-leden en 

een lager bedrag voor leden. Goedkopere locatie en sprekerkosten kunnen vervolgens door het 

bestuur gecompenseerd worden met de wat duurdere. Aangevuld wordt dat de bedoeling van 

deze insteek ook is dat je als lid meer merkt van de voordelen van je lidmaatschap. 

- Inflatie 

Jarenlang is maar 19 euro betaald aan contributie. De kosten van de vereniging nemen elk jaar  

toe terwijl er geen verhoging van de inkomsten tegenover staat. De advertentiekosten zullen 

alleen worden gecorrigeerd met de inflatie.  

- Reserves 

In 2016-2017 moet beter gespecifieerd worden waar deze voor aangehouden worden. De 

omvang van de reserves moeten realistisch vastgesteld worden. De reserves moeten gevoed 

worden via de begroting of projectopbrengsten. Onnodige reserves moeten afgebouwd worden: 

Geïnvesteerd moet worden in producten en activiteiten om de vereniging ‘Op de kaart te zetten’. 

- Projecten/Activiteiten 

Op termijn moet vooraf realistisch begroot en verantwoord worden. 

De ledenvergadering stemt in met bovengenoemde uitgangspunten. 

Het voorstel van het bestuur is voor het jaar 2017 een contributieverhoging in te voeren van 5 

euro. De advertentietarieven zullen worden verhoogd met 2,6 % t.o.v. de tarieven van 2015. Een 

discussie ontstaat over de verhoging. Velen denken dat de verhoging te hoog is. Gevraagd 

waarom jarenlang geen contributieverhoging nodig is geweest en nu wel. Chris geeft aan dat als 

je – zoals zojuist besproken – de opbrengsten van “Van Vicus tot Vinex” niet langer wilt 

gebruiken voor het bekostigen van je activiteiten dan heb je ook geen inkomsten meer. Besloten 

wordt om het besluit over dit punt uit te stellen tot na de pauze. 

Toelichting herziene begroting 2016-/2017 

Chris sluit af met een toelichting op de herziene begroting voor 2016 en 2017. 

 

5. Naamswijziging van de vereniging 

Gerda licht toe aan de hand van een aantal sheets. Na de oprichting van de vereniging is het 

werkgebied van onze vereniging enorm uitgebreid met de vele inwoners van de wijk Leidsche 

Rijn. In 1981 bestond dit gebied uit de 20.000 inwoners van Vleuten-De Meern. In 2016 bestaat 
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het gebied uit 72.000 inwoners van de dorpen Vleuten, De Meern maar ook de vele buurten van 

Leidsche Rijn. Het aantal leden daarentegen is niet navenant toegenomen. Grote kans dat dit is 

omdat inwoners van Leidsche Rijn zich niet thuis voelen bij onze vereniging met zijn huidige 

naam. 

Een nieuwe naam voor onze vereniging zou een aantal voorwaarden moeten hebben: mensen 

moeten hun identiteit er aan kunnen ontlenen en mensen moeten zich er in herkennen. 

Sinds de oproep van Gerda – vorig jaar in ons tijdschrift – hebben een groot aantal mensen 

ideeën voor een nieuwe naam ingestuurd. Geen van allen voldeed naar de mening van het 

bestuur echter aan de voorwaarden voor een nieuwe naam. Ons voorstel – “Oud Vleuten, De 

Meern, Leidsche Rijn” – echter wel.  

Een groot aantal leden is sceptisch over het voorstel voor de nieuwe naam. Gevraagd wordt of 

deze naamswijziging wel bij de leden leeft en wat de naamswijziging gaat kosten. Veel kritiek is 

ook op het feit dat de naam Haarzuilens verdwijnt uit de officiële naam van de vereniging. Chris 

geeft aan dat zijn ervaring is dat mensen uit Leidsche Rijn zich niet herkennen in deze vereniging. 

Geopperd worden nog verschillende andere opties waaronder ““Historische vereniging West-

Utrecht” of de huidige naam met als aanvulling “Leidsche Rijn”. Besloten wordt eerst te pauzeren 

en vervolgens de discussie voort te zetten. 

 

Pauze 

 

Contributieverhoging en Naamswijziging van de vereniging 

Chris licht toe. Hij stelt voor een trapsgewijze verhoging van contributie te doen en in 2017 de 

contributie te verhogen met 3 euro. In 2017 kan de ALV vervolgens besluiten tot een volgende 

verhoging van 2 euro. De vergadering is hiermee unaniem akkoord. 

Gestemd wordt over de naamswijziging. 

Eerst wordt gestemd over wie er voor is om de naam van onze vereniging te wijzigen naar een 

naam waarin de wijk Leidsche Rijn in wordt verwerkt. Hier stemmen 4 leden tegen en de rest 

voor. 

Vervolgens wordt gestemd over het voorstel van het bestuur, de naam “Oud Vleuten, De Meern, 

Leidsche Rijn”. Hier stemmen 7 leden voor. Daarmee wordt dit voorstel verworpen. 

Vervolgens wordt gestemd over het voorstel van de naam “Historische vereniging Vleuten, De 

Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn”. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen 

aangenomen. 

7. Organisatiestructuur bestuur/vereniging 

Licht Chris toe. Jonge mensen met een baan en gezin blijken in de praktijk niet genoeg tijd te 

hebben om het volledige takenpakket voor een bestuursfunctie uit te voeren. Omdat we het wel 

belangrijk vinden om ook jonge mensen in het bestuur vertegenwoordigd te hebben, is er een 

structuur bedacht met 7 bestuursleden die ieder verantwoordelijk zijn voor een commissie. 
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Vrijwilligers kunnen uiteraard actief zijn in meerdere commissies en het is de bedoeling dat de 

commissies zoveel mogelijk samenwerken. 

7b. Vaststelling wijziging statuten en huishoudelijk regelement  

Chris licht toe. N.a.v. de vraag of de voorzitter niet verkozen moet worden door ALV is er kritisch 

gekeken naar de statuten. Wat toen bleek was dat de statuten onvolledig waren (doelstellingen 

zijn niet volledig, kascommissie ontbreekt, verantwoording jaarstukken in ALV staat er niet in), ze 

zijn verouderd (zetel in gemeente Vleuten, welke niet meer bestaat), op een enkel punt strijdig 

met de wet (beperking in vrijheid lid om zich te laten vertegenwoordiging door te stellen dat 

hij/zij zich alleen door iemand waarmee hij samenwoont mag laten vertegenwoordigen). Een 

commissie bestaande uit Ad van Zoeren, Chris Huijgen, Ingrid Horst, Jan Schutte en Maarten van 

Asch heeft het afgelopen jaar kritisch gekeken naar mogelijke wijzigingen van de statuten. Er is 

getracht om zo beperkt mogelijke statuten op te maken. Dingen die mogelijkerwijs wel eens 

kunnen gaan veranderen staan in het huishoudelijk regelement. 

De belangrijkste wijzigingen in statuten en aanvullende punten in het Huishoudelijk reglement 

zijn: 

• De vestigingsplaats van de vereniging is, conform de actuele situatie, veranderd van 

gemeente Vleuten-de Meern in gemeente Utrecht (artikel 1)  

• Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering, naast een jaarverslag, een beleidsplan met 

begroting voorgelegd (artikel 13)  

• Het bestuur kan commissies instellen (artikel 17). Dit is conform de voorgestelde nieuwe 

organisatiestructuur 

• Er wordt, zoals hierboven aangegeven, een huishoudelijk reglement ingevoerd (artikel 18).  

• Het beleidsplan  

• De soorten leden die er zijn. Naast leden en ereleden wordt de mogelijkheid geschapen 

leden van verdienste te benoemen. Ook wordt het mogelijk, indien dat op enig moment 

wenselijk wordt geacht, een categorie jeugdleden te creëren.  

Chris gaat de statuten pagina voor pagina door. 

Het “dood” in artikel 6 wordt aangepast naar “overlijden”. 

Chris licht toe dat het bestuur er specifiek voor heeft gekozen om de voorzitter uit zijn midden te 

kiezen i.p.v. door de ALV omdat er een klik moet zijn tussen de voorzitter en de rest van het 

bestuur.  

 Bij artikel 12 is nu wel een kascommissie opgenomen. Daarnaast is er nu een beleidsplan 

opgenomen in de statuten. 

Er wordt nog navraag gedaan bij de notaris wat een normaal minimum aantal leden is om een 

ALV bijeen te roepen. 80 is i.i.g. teveel. Het bestuur neemt hier een besluit over. 
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Toegelicht wordt m.b.t. de wijze van het bijeenroepen van de vergadering dat met schriftelijk  

ook het tijdschrift of per mail wordt bedoeld. Artikel 14, lid 1 vraagt Chris nog na bij de notaris of 

de vereniging de leden ook schriftelijk kan informeren via het tijdschrift. 

Huishoudelijk reglement: 

Chris vervolgt met de toelichting van het Huishoudelijk Reglement. Kees Rasch had een 

opmerking ingestuurd. Hij was van mening dat er nu alleen verplichtingen en geen rechten in het 

HR stonden. De vergadering is akkoord om deze zinsnede op te nemen als lid 8.2: “Leden 

ontvangen het tijdschrift dat de vereniging uitgeeft gratis en krijgen voor sommige publicaties en 

activiteiten reductie t.o.v. niet-leden”. 

De algemene vergadering is unaniem akkoord met deze statuten en het huishoudelijk 

regelement, onder voorwaarde van de wijzigingen. 

8. Benoeming en aftreden bestuursleden 

Dries Klooster en Jan Sangers stellen zich kort voor. De leden vergadering is unaniem akkoord 

met de benoeming van beide heren als respectievelijk penningmeester en bestuurslid.  

Om verschillende redenen treden deze ALV een vijftal bestuursleden af.  

Joop van der Pijl is al geruime tijd ernstig ziek en treedt daarom af.  

Chris heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in zijn penningmeesterschap maar blijkt toch 

niet genoeg tijd hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren.  

Jan Bosman is jarenlang bestuurslid geweest en heeft in en buiten die functie veel gedaan voor 

de vereniging. Vooral in de laatste 1,5 jaar toen hij tijdelijk het documentatiecentrum weer ging 

beheren heeft hij vele uren gemaakt voor deze vereniging. Jan heeft echter aangegeven dat zijn 

hart ligt bij Erfgoed-educatie en wil zich daar daarom volledig op gaan richten.  

Marius treedt ook af mede i.v.m. de bestuursreorganisatie maar blijft actief voor de vereniging. 

Veronique is van iedereen nog het langst bestuurslid geweest. Ook zij heeft aangegeven te willen 

stoppen met haar functie. Wel blijft Veronique eindredacteur van ons tijdschrift. 

9. Rondvraag en sluiting 

Terwijl Jan Schutte en Margreet Staal tijdelijk in een andere zaal zijn vraagt Gerda of de 

vereniging ermee akkoord is om Margreet Staal en Jan Schutte te benoemen tot ereleden. Dit 

vanwege hun beider grote inzet voor de vereniging. Dit zal 21 mei, bij ons 35-jarig bestaan 

bekend gemaakt worden. De vergadering is hier unaniem mee akkoord. 

Jules Braat vraagt aandacht voor een zaak waar hij bij het bestuur al geruime tijd aandacht heeft 

voor heeft gevraagd. Het betreft het organiseren van een gedenkteken voor oud-Indië-strijders 

(dienstplichtig). Het bestuur erkent dat zij niet correct heeft gereageerd op het verzoek van de 

heer Braat. Gerda weet op dit moment niet meer de redenen waarom het bestuur heeft besloten 

hier niet aan mee te werken. 

De vergadering wordt om 22:00 gesloten door de  voorzitter. 
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Verslaglegging: Marjo van der Woerd 

 

 

 

 
 

 


