
Herverkiezing en kandidaatstelling 
 

 

Herverkiezing van de volgende drie (3) bestuursleden: 

 

1. Gerda Oskam – Voorzitter 

 

2. Harry van der Meer – Vicevoorzitter 

 

3. Wim de Vrankrijker – Algemeen bestuurslid 

 

 

Toelichting op de kandidadering van de volgende drie (3) kandidaten: 

 

 

1. Edwin van den Berg – penningmeester. N.a.v. het vertrek van Dries Klooster. 

 
Na omzwervingen via Woerden en Maarssen woon ik sinds 1994 in Vleuten, en 

snel daarna ben ik lid geworden van de Historische Vereniging. Geschiedenis 

heeft mij altijd geïnteresseerd, met name hoe gebieden zijn geworden tot wat 

ze nu zijn, en ik ben dan ook een groot fan van oude kaarten. Professioneel ben 

ik een geheel andere weg ingeslagen: opgeleid als actuaris ben ik werkzaam 

geweest bij diverse grote verzekeringsmaatschappijen. Momenteel werk ik  bij 

VIVAT, moedermaatschappij van Reaal en Zwitserleven. 

Al sinds mijn jeugd zit ik in de atletiekwereld, aanvankelijk louter als atleet, later 

in diverse bestuurlijke functies. Zo was ik penningmeester en voorzitter van een middelgrote 

atletiekvereniging, en zat ik in het organisatiecomité van diverse Nederlandse Kampioenschappen die 

we in de loop der tijd in Utrecht hebben georganiseerd. 

Als penningmeester wil ik vanuit mijn expertise graag bijdragen aan een verdere gezonde ontwikkeling 

van de Historische Vereniging. 

 

2. Arthur van der Ley – algemeen bestuurslid. N.a.v. het vertrek van Ingrid Horst. 

 
Sinds 2015 ben ik lid van de historische vereniging. Maar ik woon al meer dan 
40 jaar in of in de buurt van Vleuten. 
In 1973 ben ik in Vleuten komen wonen aan de Broederschaplaan. Aan het 

eind van de straat stond en staat nog steeds, de Hamtoren. Na 14 jaar ben ik 

met mijn gezin verhuisd naar Harmelen, op een steenworp afstand van het 

huis Harmelen. Daarna naar Houten met aan de overkant van de straat, 

kasteel Schoonauwen. Nu woon ik alweer een aantal jaren in Vleuterweide. 

Al die tijd ben ik sterk geïnteresseerd geweest in de lokale geschiedenis, zoals 

die verteld werd door de schoenmaker, de winkeliers en anderen in het dorp. 

In die tijd zijn onze twee kinderen opgegroeid. Mede door hen en mijn 

intensieve baan ben ik steeds niet in de gelegenheid geweest om meer te doen dan over geschiedenis 

te lezen. 



Na mijn dienstplicht te hebben vervuld heb ik een loopbaan gehad bij de Amrobank en Rabobank 

Nederland. Hoofdzakelijk in de internationale financiële dienstverlening. In dienst van de Rabobank 

heb ik ook vele aangesloten banken door heel Nederland geholpen. Daarna ben ik tot mijn 

pensionering economiedocent geweest aan de Hogeschool Utrecht. 

Sinds mijn pensionering in 2015 ben ik daarom pas lid geworden van de historische vereniging en ben 

vanaf die tijd ook met groot enthousiasme auteur van enkele artikelen, rondleider van buurttochten 

en doe educatieve activiteiten met Jan Bosman. En vanaf 2016 ben ik lid van de redactie van ons 

tijdschrift.  

Graag wil ik mijn kennis en ervaring inbrengen om onze historische vereniging verder te helpen nu wij 

officieel een stadsdeel van Utrecht zijn met ca. 90.000 inwoners. Erfgoed en educatie hebben mijn 

grote interesse en hoop met de leden van het bestuur en vereniging een prettige en succesvolle 

samenwerking te hebben om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. 

 

3. Martijn van Veldhuizen – algemeen bestuurslid. N.a.v. het vertrek van Ingrid Horst. 

 
Mijn naam is Martijn van Veldhuizen. 41 jaar geleden werd ik geboren op de 

Griftstraat in Utrecht. In Utrecht Oost ben ik opgegroeid en inmiddels woon 

ik al bijna 10 jaar in Leidsche Rijn. Ik ben getrouwd en vader van twee jonge 

kinderen. Als docent geschiedenis heb ik natuurlijk interesse in de historie 

van mijn omgeving. Nu de drukke jaren die een startend gezin met zich mee 

brengen achter de rug zijn, zet ik mij graag in als bestuurslid van de 

historische vereniging. Op dit moment ben ik werkzaam als 

geschiedenisdocent op Mavo Tien in Leidsche rijn en ben ik onderdeel van 

een projectgroep die een nieuwe middelbare school in Leidsche Rijn 

realiseert: Academie Tien. Onderzoek en educatie liggen mij als 

geschiedenis docent na aan het hart. Hierbij wil ik mij met name inzetten 

voor de verbinding met de middelbare scholen. Onderzoekvaardigheden spelen een grote rol in het 

huidige curriculum van de middelbare scholen en het geschiedenisonderwijs. Ik wil mij inzetten voor 

de verbinding met de historische vereniging op dit gebied. Naast geschiedenis en lezen heb ik veel 

plezier in het maken van muziek. 

 


