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Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 26 september 2018 in De 

Pijler, De Meern. 

Aanwezig: K. Rasch, E. van ’t Veen, J. de Jonge, J. Sangers, G. Oskam, E. van den Berg, A. 
Roersch van der Hoogte, W. de Vrankrijker, A. van Zoeren, A. Ijken-Van Zanten, H. van der 
Meer, M. van der Woerd, M. van Veldhuizen, W.C.M. van den Broek, M. van den Broek, A. van 
der Leij, R. van Bommel en A. Eijgenraam. 
 
 
Afgemeld: I. Horst, F. Horst, J. Schutte, M. Brand en R. Wingelaar. 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  

2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 18 april 2018 (bijlage 1)     

3. Beleidsplan 2019 (bijlage 2)  

4. Plannen voor 2019 en verder  

5. Begroting 2019 (bijlage 2)  

6. Verbouwing BSH   

7. Vrijwilligersmanagement  

8. Rooster van aftreden  

9. Rondvraag en sluiting   

 
Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30.  
 
De voorzitter begint de vergadering met het overlijden van erelid Ina Isings op 3 september j.l. en 
vraagt een moment van stilte.  
 
Iedereen gaat akkoord met de agenda. 
 
Notulen van de vorige ALV, gehouden op 18 april 2018 
 
De notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen en wijzigingen goedgekeurd. 
 
Beleidsplan 2019 
 
Voordat voorzitter Gerda Oskam overgaat tot het bespreken van het beleidsplan 2019, geeft zij aan 
dat dit het laatste beleidsplan ‘oude stijl’ betreft en dat het bestuur vanaf volgend jaar een 
meerjarenbeleidplan en meerjarenraming zal presenteren. Hiermee is het mogelijk vooruit te kijken 
en te werken naar zaken zoals herdenkingen en jubilea. Op deze manier wordt het mogelijk op 
middellange termijn projectsubsidies en sponsoring te krijgen, omdat de structurele subsidie van de 
gemeente zeer waarschijnlijk wegvalt. Marjo van der Woerd wil weten of de voorzitter hiermee de 
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huisvestingsubsidie bedoelt. De voorzitter bevestigd dit en geeft aan dat er nog wordt gesproken met 
de gemeente hierover. De penningmeester benadrukt ook geen rekening meer te houden met de 
huisvestingsubsidie, maar wel positieve verwachtingen te hebben ten opzichte van het verkrijgen van 
andere subsidies. Hierop volgt een discussie over het waarom de gemeente Utrecht de 
huisvestingssubsidie niet meer wil verlenen. Rien van Bommel merkt op dat hij de opmerking van de 
voorzitter dat de huisvestingsubsidie niet meer wordt toegekend beschouwt als matig onderhandelen 
van het bestuur van de vereniging. De voorzitter benadrukt dat de onderhandelingen nog niet zijn 
afgelopen en dat de gemeente graag wil nadenken over een oplossing en zij niet negatief is over een 
goede uitkomst. 
 
De voorzitter gaat over tot het bespreken van het beleidsplan. Naast de twee hoofdpunten – de 
restauratie van de Broederschapshuisjes en de tijdelijke huisvesting in Castellum Hoge Woerd – 
benadrukt de voorzitter de aandacht voor promotie en ledenwerving. Centraal hierin is volgens de 
voorzitter om de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten, bijvoorbeeld via historische borrels in 
de trant die Oud-Utrecht organiseert, nieuwe promotiemiddelen en samenwerking met andere 
zusterverenigingen. Op deze manier wordt het aandachtsgebied vergroot, maar komt er ook een beter 
verhaal richting potentiele sponsors. Marjo van der Woerd merkt op dat samenwerking met 
zusterverenigingen vaker is besproken, en vraagt zich af of het nu concreet is. Wim de Vrankrijker 
neemt het woord en geeft aan dat onder leiding van Erfgoed Utrecht een eerste bijeenkomst met 
zusterverenigingen heeft plaatsgevonden, waarbij structurele samenwerking benadrukt werd.  
 
De voorzitter vervolgt haar toelichting van het beleidsplan en bespreekt het punt van vrijwilligers en 
het plan voor een bestuurslid vrijwilligersmanagement. Marjo van der Woerd en Evalien van ’t Veen 
willen graag weten wat het bestuur nu precies wil en waarom een nieuw bestuurslid in een alsmaar 
uitdijend bestuur. Van ’t Veen benadrukt hierbij dat het bestuur transparanter kan zijn in het delen 
van informatie en meer betrokkenheid naar de vrijwilligers kan tonen. De voorzitter legt uit dat op dit 
moment een vaste groep van leden wordt gevraagd voor vrijwilligersactiviteiten en dat deze manier 
niet werkt. Het idee is om juist via andere kanalen, zoals de nieuwsbrief alle leden te kunnen 
benaderen en hiervoor een goede planning noodzakelijk is die door een bestuurslid 
vrijwilligersmanagement aan te stellen de volle aandacht kan krijgen. Er ontstaat een discussie of een 
nieuw bestuurslid vrijwilligersmanagement nodig is of dat een dergelijke portefeuille bij een bestaand 
bestuurslid onder gebracht moet worden. De voorzitter sluit de discussie af door de noodzaak van 
nieuwe vrijwilligers buiten de al actieve groep te benadrukken.  
 
De voorzitter geeft het woord aan Arthur van der Leij die het erfgoed en educatie onderdeel van het 
beleidsplan toelicht. Centraal hierin is een nieuw erfgoed en educatie beleidsplan dat in het komende 
jaar handen en voeten dient te krijgen. Behalve al bestaande onderdelen, zijn er een aantal nieuwe 
aspecten toegevoegd zoals de samenwerking met middelbare scholen. Martijn van Veldhuizen neemt 
hierover het woord en geeft aan dat de vereniging de middelbare scholen in de regio wil voorzien in 
de behoefte aan kant-en-klare lespakketten over de lokale geschiedenis. Kees Rasch juicht het initiatief 
toe, maar wil opmerken dat het een continu proces is waarbij elk jaar nieuwe docenten overtuigd 
dienen te worden van het nut van dergelijke pakketten. Evalien van ’t Veen wil inhaken op de 
zichtbaarheid van de vereniging bij jongeren en stelt voor om enkele exemplaren van het kwartaalblad 
aan alle bassischolen en middelbare scholen aan te bieden. 
 

De discussie verschuift dan naar een opmerking in het erfgoed en educatieplan rond het 
belonen van vrijwilligers. Rien van Bommel vraagt zich wat voor beloning dit precies is en of 
dit niet algemeen beleid is dat niet alleen erfgoed en educatie aangaat. Marjo van der Woerd 
vraagt zich af of een dergelijk beleid niet beter past bij het onderdeel ‘vrijwilligers.’ De 
voorzitter is het mee eens en stelt dat dit plan concreter en algemener dient opgesteld te 
worden in het beleidsplan. Rien van Bommel wil nog graag opgemerkt hebben dat hij het niet 
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eens is met de zinsnede ‘Om dit beleid mogelijk te maken wordt een begroting van € 1.500 voor 
het jaar 2018/2019 noodzakelijk geacht, welke in eerste instantie uit Verenigingsfondsen moet 
worden bekostigd ‘(beleidsplan 2019, pagina 7). Evalien van ’t Veen en Marjo van der Woerd willen 
tenslotte nog de suggestie meegeven om een aantal stukken uit het beleidsplan ter bespreking te 
brengen bij de Voorjaars-ALV en zo de vereniging mee te laten denken met het beleidsplan. De 
voorzitter is vindt dit een goed agendapunt voor de volgende ALV. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van de commissie communicatie door Haar van der Meer, merken 
zowel Jan de Jonge als Evalien van ’t Veen op dat meerdere punten rond communicatie ontbreken in 
het beleidsplan, zoals het kwartaalblad. De voorzitter geeft aan de lijst zoals deze is gepresenteerd 
tijdens de ALV wordt toegevoegd aan het beleidsplan. 
 
Wim de Vrankrijker bespreekt tenslotte de activiteiten en wil graag benadrukken dat de lezingen die 
georganiseerd worden zijn om zoveel mogelijk mensen te benaderen en niet alleen bedoeld zijn voor 
de leden van de vereniging. Verder wil hij zijn commissie graag omdopen tot de commissie 
publieksactiviteiten. 
 
Plannen voor 2019 en verder 
 
De voorzitter presenteert de volgende ideeën die het bestuur heeft voor 2019 en daarna:  

• Jaarplanning en meerjarenraming alle projecten 
• Grote ambities, geen (structurele) subsidie? 
• Meer sponsoring, leden exploitatie verhogen/tentoonstellingen 
• 2020 100 jaar einde Spaanse Griep, 150 jaar laatste (dodelijke) cholerageval in Utrecht 
• 2021 40-jarig bestaan Historische Vereniging 
• 2022 viering Utrecht 900 jaar stadsrechten/viering 150 jaar station 

Evalien van ’t Veen wil nogmaals opmerken of het niet een idee is om deze ideeën voor de volgende 
ALV te agenderen voor input of anders als onderdeel van de medewerkers avond in Januari te 
presenteren. Verder merkt zij op of deze ideeën toegevoegd kunnen worden aan het beleidsplan. 
Marjo van der Woerd wil hieraan toe voegen dat het misschien een idee is om deze ideeën openbaar 
te maken via de website en/of nieuwsbrief.  
 
Begroting 2019 
 
Penningmeester Edwin van den Berg neemt het woord en licht de begroting voor 2019 toe. Er volgt 
een discussie over de financiering van de herinrichting van de Broederschapshuisjes en de kosten 
daarvan op de begroting. Kees Rasch en Jan de Jonge vragen of er al concrete ideeën zijn voor fondsen 
en wijzen daarbij naar fondsen van het wijkbureau die eind van het jaar vrijkomen. De voorzitter meldt 
hierop dat plan A is om het K. Heinfonds hiervoor aan te spreken en anders plan B de gemeente te 
benaderen voor financiering van de herinrichting.  
 
Hierop volgend benadrukt de penningmeester dat de herinrichting van de Broederschapshuisjes en de 
kosten die daarmee gepaard zullen gaan, een belangrijke reden is voor de voorgestelde 
contributieverhoging van 22 euro naar 24 euro per jaar. Kees Rasch stelt dat de contributieverhoging 
een stijgende lijn laat zien en vraagt of hierdoor het aantal opzeggingen is toegenomen. Volgens de 
voorzitter is de contributieverhoging al reeds aangekondigd en heeft dit nog niet geleid tot 
opzeggingen. Rien van Bommel merkt op dat de verhoging van de contributie niet moet besteedt dient 
te worden aan borrels en brengt in herinnering de zaken die met de contributie betaald worden (huur, 
energie en het kwartaalblad) en dat andere zaken dienen te worden bekostigd met subsidies. Hij pleit 
om eerst te kijken naar de financiële capaciteit van de vereniging alvorens over te gaan op de verhoging 
van de contributie. 
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De voorzitter brengt het beleidsplan en begroting 2019 in stemming. Op één stem na, stemt de 
vergadering in en is het beleidsplan 2019 aangenomen. 
 
Verbouwing BSH 
 
Jan Sangers laat aan de hand van impressie tekeningen zien hoe de Broederschapshuisjes eruit zullen 
zien na de restauratie en welke ruimtes waarvoor beschikbaar gemaakt worden. Verder wordt vermeld 
dat in het Castellum Hoge Woerd een tijdelijke ruimte wordt ingericht voor het bestuur en de redactie. 
De vrijwilligers zelf gaan niet naar het Castellum. Vervolgens ontstaat er een discussie over de digitale 
opslag van de bestanden van vereniging en externe toegang tot deze, bijvoorbeeld via zoekmachines. 
De voorzitter stelt hierover dat er over nagedacht over het transparanter en toegankelijker maken van 
de digitale bestanden, maar dat de prioriteit nu ligt bij dat mensen zelf kunnen zoeken in de bestanden 
in de Broerderschapshuisjes.  
 
Evalien van ’t Veen vraagt of er al bestuurlijke plannen zijn rond het doel van het bezoekerscentrum. 
Gaat deze vaker open of ook op andere momenten en waarom is hierover niets terug te vinden in het 
beleidsplan? De voorzitter geeft aan dat hier inderdaad nog niet bestuurlijk over gepraat is, maar dat 
de precieze invulling en rol van het bezoekerscentrum gepresenteerd zal worden in de voorjaars-ALV. 
Jan Sangers benadrukt dat de verbouwing van de Broederschapshuisjes de vereniging de mogelijkheid 
geeft om meer te laten zien van de collectie van de vereniging. De voorzitter besluit het agendapunt 
dat er een draaiboek komt van de verbouwing en herinrichting van de Broederschapshuisjes.  
 
Vrijwilligersmanagement 
 
Is al reeds over gesproken op pagina 2. 
 
Rooster van aftreden 
 
De voorzitter geeft dat er is besloten om elke ALV het rooster van aftreden te agenderen en dat voor 
de kwestie van 2021 wanneer vijf bestuursleden dienen af te treden dan wel herkozen te worden een 
oplossing wordt gezocht. Kees Rasch wil nog aangegeven dat in de statuten vermeld wordt dat 
wanneer iemand de plaats inneemt van zijn of haar voorganger hij of zij de lopende zittingstermijn vol 
maakt.  
 
Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter begint zelf en draagt twee leden, Jan Bosman en Rein Pauw voor als erelid. Jan Bosman 
zet zich al jaren in als vrijwilliger voor de onder meer de zeer succesvolle kijkwijzers en Rein Pauw is 
jarenlang penningmeester geweest en een stuwende kracht in het documentatiecentrum. De 
vergadering stemt unaniem in met de benoeming van beiden als erelid. 
 
Marjo van der Woerd merkt op dat het zonde is als de bestaande flyers en folders worden weggegooid 
in het kader van nieuwe promotiemiddelen en pleit ervoor om deze eerst op te maken. De voorzitter 
geeft aan dat dit een goed punt is en dat er op dit moment alleen nog ideeën zijn en er eerst een 
begroting opgesteld moet worden.  
 
Evalien van ’t Veen laat een proefdruk van het speciale nummer 20 jaar Leidsche Rijn zien. Het speciale 
nummer zal op zondag 14 oktober gepresenteerd worden in Podium Hoge Woerd. Verder krijgen alle 
leden een eigen exemplaar en zal het speciale nummer op verschillende plekken in Leidsche Rijn ter 
inzage liggen. Evalien wordt door de voorzitter en de vergadering hartelijk bedankt voor haar vele werk 
en het mooie resultaat. 
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Wim de Vrankrijker wil tenslotte graag nog ingaan op de dan wel terecht of onterechte kritiek op de 
uitvoering van sommige plannen. In de paar jaar dat hij nu in het bestuur zit heeft hij veel nieuwe 
mensen gezien die zijn opgestaan met plannen, maar zo stelt hij, zij hebben tijd nodig om deze te 
realiseren. Hij vraagt de vergadering dan ook om kritisch te blijven maar respect te hebben voor het 
feit dat voor nieuwe plannen tijd nodig is. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00. 
 
       Verslaglegging: Arjo Roersch van der Hoogte 


