Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn
Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 april 2019 in De Schakel, Vleuten

Aanwezig: 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, W. van den Broek, M. van den Broek, A. van der Leij, M. van Harten, R. Pouw, T. Walther,
M. Brand, W. Crone. T. Drentt en J. Schutte.
Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 26 september 2018 (bijlage 1)
3. Jaarverslag 2018 (bijlage 2)
4. Proces naar meerjarenbeleidsplan
5. Jaarrekening 2018 en Verslag Kascontrolecommissie 2018 (bijlage 3 en 4)
6 Verbouwing BSH
7. Rondvraag en sluiting
Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter (Gerda Oskam) opent de vergadering om 19:30.
Er wordt opgemerkt dat de agenda punten van de Najaars-ALV niet zijn opgenomen in de huidige
agenda (zie volgende agendapunt).
Notulen van de vorige ALV, gehouden op 26 september 2018
Evalien van ’t Veen mist agendapunten zoals deze zijn vermeld in de notulen in de huidige agenda. Zij
noemt bijvoorbeeld het vrijwilligersmanagement, het vragen van input voor het jaarplan of het rooster
van aftreden. Van ’t Veen is van mening dat hierdoor de agenda interessanter wordt en er wellicht
meer mensen op de Algemene ledenvergadering afkomen. De opmerkingen worden ter harte
genomen door de secretaris.
De vice-voorzitter (Harry van der Meer) neemt daarop kort het woord over de problemen rond de
website de laatste tijd. De vice-voorzitter legt uit hoe toendertijd gekozen is voor een uitgeklede en
goedkope versie van een websitepakket zonder onderhoud. Het gevolg hiervan was dat opgegeven
moment de website is gaan vastlopen en herstelwerkzaamheden nodig waren. Tot nu toe zijn er
allemaal noodgrepen geweest, maar de vice-voorzitter vervolgt, het is tijd geworden om te kiezen voor
een structurele oplossing. Vanwege het ontbreken aan een vrijwilliger die het onderhoud van de
website op zich wil nemen, is het alternatief een webhost inhuren. Dit vergt echter een kostenpost van
enkele honderden euro’s per jaar. De commissie communicatie is hiermee bezig en de bedoeling is bij
de Najaars-ALV uitsluitsel te geven of er een vrijwlliger is gevonden of dat een webhost ingehuurd
moet worden. (Op het moment dat de notulen openbaar worden, is deze situatie achterhaalt. De
website is opgegeven moment volledig vastgelopen, waardoor toegang tot en ook het emailverkeer
naar en van de Historische vereniging volledig is vastgelopen. Er is toen door het bestuur gekozen om
een andere, en daarmee duurdere webhost te nemen, waardoor de problemen lijken te zijn opgelost.)
1

De voorzitter vervolgt de discussie door aan te geven dat er een nieuwe vrijwilliger is die de
ledenadministratie op zich heeft genomen en bedankt Jan Bosman voor zijn inzet hiervoor in de
afgelopen jaren.
De penningmeester (Edwin van den Berg) wijst er verder op dat er binnen 1-2 maanden een nieuwe
software in werking treedt, waarbij de ledenadministratie en de financiele administratie in een
hetzelfde boekhoudpakket worden ondergebracht. Op deze manier is er één bron voor alle
ledengegevens ten behoeve van communicatie en administratie.
Tenslotte wijst de voorzitter op het datalek dat plaatsgevonden heeft en dat deze is gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd.
Jaarverslag 2018
De voorzitter ligt het jaarverslag toe. Zo is er gekozen voor een andere indeling en brengt zij ter sprake
dat de Broederschapshuisjes na de verbouwing nog steeds hét documentatiecentrum blijft, maar dat
er kritisch gekeken zal worden wat de echte status is en hoe deze in de komende jaren meer vorm kan
krijgen.
Een hoogtepunt uit 2018 is het speciale glossy nummer 20 jaar Leidsche Rijn. Dat heeft voor veel extra
aandacht en zichtbaarheid voor de vereniging gezorgd. De penningmeester voegt daaraantoe dat
Evalien van ’t Veen, trekster van het project, in een persoonlijke brief is bedankt door Burgermeester
Van Zanen.
De voorzitter vervolgt het toelichten van het jaarverslag en meldt dat een belangrijke pijler van de
vereniging, Erfgoed en Educatie, succesvol was, maar dat een groot aandachtspunt is hoe in de
toekomst daar meer vorm aan te geven.
Een nieuw onderdeel van het jaarverslag zijn de relaties. Dit zijn niet alleen de adverteerders in het
tijdschrift, maar ook andere relaties zoals Haarzicht. Van ’t Veen wil daaraan toevoegen dat ook
financiële relaties gemeld moeten worden. Op deze manier worden zij meer betrokken en wordt
getoond wat zij doen voor de vereniging. De voorzitter geeft aan dat dit aansluit bij wat het bestuur
wil doen, namelijk relaties meer betrekken. Dit doet het bestuur al onder meer door in de afgelopen
twee jaar relaties uit te nodigen bij de nieuwjaarsreceptie. Dit wordt zeer gewaardeerd door de
relaties. Van ’t Veen is het hiermee eens en geeft aan dat het toevoegen van kleine dingen zoals de
logo’s van relaties/adverteerders van waarde kan zijn.
Tenslotte volgen nog enkele vragen en opmerkingen van Marjo van der Woerd en Evalien van ’t Veen.
Van der Woerd zou graag zien dat de namen van wie de lezingen hebben gegeven worden toegevoegd
en vraagt zich af wat de kerkenvisie precies inhoudt. De voorzitter legt uit dat hiermee bedoelt wordt
de samenwerking met andere historische verenigingen, onder leiding van de gemeente Utrecht en de
vraag wat te doen met de vele lege kerken (andere bestemming geven zoals wonen of theater). Van ’t
Veen vraagt zich af of er ook ene boerderijvisie komt. De voorzitter geeft aan dat hier nog aangewerkt
moet worden en dat in de planning staat om een afspraak te maken met de afdeling Erfgoed van de
gemeente Utrecht.
Het jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
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Proces naar meerjarenbeleidsplan
De voorzitter legt uit dat het bestuur heeft besloten over te gaan tot het opstellen van een
meerjarenbeleidsplan om daarmee meer structuur en handvaten te bieden om de ambities van de
Historische Vereniging te realiseren. In februari heeft het bestuur een heidag georgansieerd, waarbij
naast bestuursleden ook kaderleden zijn gevraagd om een bijdrage te leveren. Zij hebben hierbij zeer
nuttige input geleverd, wat zal worden ingebracht in het meerjaenbeleidsplan.
De voorzitter gaat vervolgens over tot het uitleggen van het proces dat heeft geleid tot het concept
meerjarenbeleidsplan dat zal worden gepresenteerd. Het begon abstract, met vragen wat voor
vereniging willen wij zijn:
• Wat zijn onze visie en missie? Wat willen we behouden, wat veranderen of anders invullen?
• En hoe gaan we dat allemaal (financieel en/of d.m.v. vrijwilligers) invullen?
• Wat zijn voor ons vrijwilligers? Gaan wij hen ook een vergoeding geven zoals bij het Castellum
Hoge Woerd of Kasteel De Haar? Gaan we cursussen aanbieden?
• Gaan we de projecten benomen in het meerjarenbeleidsplan?
• Passen we onze ambities aan de financiën die we ontvangen of zorgen we voor financiën voor
alle ambities?
Allemaal vragen waar het bestuur nog geen besluit over heeft genomen. De bedoeling is om in de
Najaars-ALV een concept meerjarenbeleidsplan voor te leggen, dat wellicht nog niet helemaal volledig
is. Van ’t Veen vraagt of het mogelijk is dan concreet aan te geven wat nog concept is en wat
uitgewerkte visie, zodat de leden weten wat er besloten is en wat nog in een opbouwfase is. De
voorzitter geeft aan dit mee te nemen.
Vervolgens neemt de penningmeester het woord en gaat in detail in op een aantal zaken die tijdens
de heidag besproken en uitgewerkt zijn.
Het eerste betreft het vaststellen van de Missie en visie van de vereniging. Dit vormt de basis voor het
meerjarenbeleidsplan. De missie is de Wat vraag: wat willen wij bereiken als vereniging? In de Missie
herkent het bestuur het behoud van historisch erfgoed en bewustwording van de lokale geschiedenis
binnen het geografisch grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Hierin is van
belang om te benadrukken dat het gaat om de inwoners van ons gebied bewust te laten worden van
de lokale geschiedenis. Jan de Jonge vraagt zich af of hiermee het gehele gebied ten westen van het
Amsterdam-Rijnkanaal bedoeld wordt. Evalien van ’t Veen voegt hieraan toe de vraag of Lage Weide
daar ook toe behoord. De penningmeester geeft aan dat dit in het meerjarenbeleidsplan verduidelijkt
zal worden
De visie die hieruit volgt is een openbaar toegankelijk kenniscentrum (Broederschapshuisjes) en
historisch archief, het ontplooien van activiteiten om zoveel mogelijk mensen te verbinden en te
betrekken bij de geschiedenis van de gemeenten die van oudsher binnen het grondgebied vielen. Jan
de Jonge vindt het vrij beperkt geformuleerd en ziet geen melding van het gemeentelijk archief. De
penningmeester legt uit dat het hierbij niet om uitsluiten gaat, maar om het kenniscentrum als basis
te zien waaruit mensen onder meer naar het Utrechts archief verwezen kunnen worden. Hierbij is ook
bewust gekozen voor de term kenniscentrum i.p.v. documentatiecentrum. Kenniscentrum is actief en
geeft aan open te staan voor wat mensen willen en zoeken. Evalien van ’t Veen vraagt zich wel af of
de terminologie over de plaatsen/regio juist is. De penningmeester geeft aan dat naar de omschrijving
van het grondgebied nog wordt gekeken.
De penningmeester vervolgt zijn verhaal en presenteert aan de hand van een matrix een uitgebreide
analyse van sterke en zwakke punten, met kansen en bedreigingen voor de missie en visie van de
vereniging. Twee belangrijke analyses waarmee het bestuur verder wil gaan zijn in de eerste plaats dat
3

de vereniging veel leden en abonnees heeft (sterkte), maar er weinig actieve vrijwilligers zijn om de
vele activiteiten en ambities uit te voeren (zwakte). Met een goed vrijwilligersbeleid – bijvoorbeeld
een gestandaardiseerde beschrijving wat we nodig hebben als vrijwilliger en duidelijke functieprofielen
– kunnen daarmee bedreigingen zoals het niet doorgaan van activiteiten en/of ambities omgezet
worden in kansen. De voorzitter vervolgt met de tweede belangrijke analyse, namelijk het toegankelijk
maken van de mooie en grote collectie van de vereniging. Hiermee zorg je ervoor dat de historische
collectie zichtbaar wordt en mensen betrekt bij de lokale geschiedenis. Het een heeft echter met het
ander te maken en om de collectie toegankelijk te maken heb je vrijwilligers nodig. Hierop volgt een
korte discussie over de soort van openstelling (voor speciale groepen, gecontroleerd) en wat je wil
laten zien (middeleeuwse/recente geschiedenis i.p.v. Romeinse). Evalien van ’t Veen tenslotte geeft
aan dat een vrijwilliger niet alles kan doen/geven. De een geeft een rondleiding en de ander juist alleen
kennis vanuit de documentatie.
De penningmeester geeft aan deze opmerkingen zeker mee te nemen in het vervolgtraject en toont
een planning hoe het bestuur de komende maanden vorm gaat geven aan het meerjarenbeleidsplan.
De missie en visie gaan samen met de huidige doelstellingen. Hieruit vloeien nieuwe doelstellingen
samengaand met een interne/externe analyse, die vervolgens leiden tot concrete plannen/projecten.
In juni staat een bestuursavond gepland, waarin centraal staat om te kijken waar we voor staan en wat
nog echt gebeuren moet voor de Najaars-ALV van 18 september. De bedoeling is dan ongeveer 80%
van het plan te hebben bereikt. In dit proces zullen leden worden betrokken. De penningmeester
benadrukt nog dat het meerjarenplan altijd in beweging is en er elk jaar bijsturing, evaluatie enz.
plaatsvindt. Evalien van ’t Veen vraagt in hoeverre het jaarverslag van 2018 hierin nog een rol speelt
en of er een terugkoppeling gemaakt wordt met het jaarverslag 2018? Wat wordt wel en niet
genoemd? Op deze manier geeft van ’t Veen aan kan je weten wat wel en wat niet is afgeschoten en
wat hoe genoemd wordt hoe het anders vermeld wordt. De penningmeester geeft aan dat er
inderdaad met duidelijke bewoordingen vermeld zal worden. De voorzitter wil nog verder
benadrukken dat het toverwoord publiektoegankelijk is en dat dit de proef op de som wordt: of het
lukt of de ambities zijn te groot. Van ’t Veen vraagt of er dus specifiek genoemd wordt wat en wanneer
gedaan zal worden. De voorzitter geeft aan dat dit is wat het bestuur wil doen in het meerjarenplan:
een gestructureerd plan opstellen dat per jaar aangeeft wat we gaan doen en als het niet lukt
doorgezet wordt naar het volgende jaar.
Hierop volgt een discussie waarbij vooral de vraag blijft hoe alle plannen gerealiseerd moeten worden
ondanks het gebrek aan geld of vrijwilligers. De penningmeester benadrukt dat dit juist het idee is
achter het meerjarenplan, om te voorkomen dat er ad hoc plannen gemaakt worden die niet
realiseerbaar zijn. Hij vervolgt dat het plan is om eerst geld en mensen te hebben voordat een plan
uitgevoerd wordt. Jan de Jonge wijst erop dat het wel belangrijk is om eerst een idee te hebben voordat
je interesse opwekt. De penningmeester vervolgt dat het inderdaad van groot belang is om als bestuur
te communiceren over de plannen en ambities en leden daarop te laten reageren. Op deze manier
wordt het zichtbaarder en is er ook meer verbinding met de leden. Evalien van ’t Veen wil hier aan
toevoegen dat het vragen van de leden, via de nieuwsbrief, de website en andere kanalen, inderdaad
van belang is.
Jaarrekening 2018 en Verslag Kascontrolecommissie 2018
De penningmeester neemt weer het woord en bespreekt de jaarrekening. Hij noemt onder meer een
aantal donaties, dat dankzij de inspanningen van Jan Schutte met de advertenties de lasten van het
tijdschrift meevallen en vermeld een aantal extra kosten zoals de verhuizing. Rien Pouw wil hierop
graag weten hoe het zit met de subsidie van de gemeente. De penningmeester geeft aan dat er
intensieve gesprekken zijn gevoerd en dat er een mondelinge toezegging is geweest dat er over 2018
nog een subsidie zou worden verstrekt. Deze is nog niet ontvangen, dus ook nog niet opgenomen in
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de jaarrekening. Voor 2019 is er ook een toezegging gedaan en de verwachting is dat de subsidie wel
toegekend zal worden.
Na de penningmeester neemt Martin Brand het woord namens de kascontrolecommissie. Hij
concludeert dat alles goed in elkaar zit en dat de financiën zijn goedgekeurd.
De Jaarrekening 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd.
Tenslotte wordt Jan de Jonge unaniem gekozen als het nieuwe reserve lid van de
kascontrolecommissie.
Verbouwing BSH
De voorzitter neemt het woord en kondigt aan dat de officiële oplevering van de Broederschapshuisjes,
na een verbouwing van vier maanden, op 12 april zal zijn. De voorzitter dankt nogmaals alle vrijwilligers
die geholpen hebben bij de uitruiming van de BSH en bevestigt dat de streefdatum van de officiele
opening van de BSH nog steeds is gepland voor 31 augustus 2019.
Vervolgens gaat de voorzitter verder en geeft aan dat de BSH in vier verschillende ruimtes is verdeeld:
een kantoor/documentatie ruimte; een archiefzolder en twee ruimtes om de collectie te tonen. Verder
geeft de voorzitter aan dat de openstelling van de BSH niet alleen fysiek, maar ook digitaal zal zijn, met
het digitaliseren van de collectie. Omdat echter voor elkaar te krijgen is een vernieuwing van het
automatiseringssysteem nodig en het bestuur is druk bezig vrijwilligers te zoeken die dat kunnen doen.
Evalien van ’t Veen vraagt of misschien niet met Capgemini gepraat kan worden voor het krijgen van
fondsen. De voorzitter geeft aan dat het krijgen van fondsen niet het probleem is, maar mensen die
weten hoe ze dat moeten doen. Van ’t Veen merkt op dat wellicht om advies in natura gevraagd kan
worden.
De voorzitter vervolgt dat vandaag (3 april) de vooroplevering was en dat er nog een paar kleine zaken
opgelost moeten worden. Vanuit de leden volgen een aantal vragen over onder meer de ramen, de
gebruikte materialen en de beveiliging. De voorzitter geeft aan dat tot nu toe er nooit beveiliging is
geweest, maar wel een punt van aandacht is. De penningmeester geeft aan dat de vereniging een
prima inboedelverzekering. Wat betreft brandveiligheid bevestigd Jan Sangers dat er twee
brandblussers in het pand komen.
Dan nemen bestuurslid Jan Sangers, verantwoordelijk voor de verbouwing van de BSH en secretaris
Afiena van Ijken-Van Zanten en tevens verantwoordelijk voor de inrichting het woord. Jan Sangers
geeft aan dat er eind april begonnen wordt met de herinrichting van het kantoor/documentatie
gedeelte, waarbij het inruimen in verschillende fasen zal plaatsvinden. (Bij het verschijnen van de
notulen is het kantoor/documentatie gedeelte reeds heringericht en klaar voor gebruik.) Afiena van
Ijken-Van Zanten vertelt hoe de plannen zijn voor een expositieruimte op de begane grond. Hierbij
wordt gedacht aan het tonen van o.a. kaarten, maquettes van de verschillende kastelen uit de regio
en schilderijen (van o.m. Graafland) die tegen de achterwand worden opgehangen. De exacte indeling
en wat er precies van de ruim 2000 objecten worden getoond is nog niet duidelijk. Dit hang onder
meer af van de tijd en de financiële middelen die beschikbaar zijn. Evalien van ’t Veen vraagt of de
expositieruimte op de bovenetage leeg blijft bij de opening op 31 augustus. Van Ijken-Van Zanten kan
daar nog niest over zeggen, dat hangt af van de tijd en wat er getoond kan worden. Jan de Jonge vraagt
of er een vaste collectie komt. Van Ijken-Van Zanten geeft aan dat als de schilderijwand eenmaal hangt
deze blijft hangen. Een nieuwe wand kost veel tijd en werk om vorm te geven. De voorzitter haakt
hierop in en geeft aan dat het bestuur wel de ambitie heeft om themawanden te maken rond bepaalde
jaren, zoals 2021 met het 40-jarige bestaan van de vereniging of 2022 wanneer de stad Utrecht 900
jaar stadsrechten viert en het station Vleuten 150 jaar. Hierop volgt een geanimeerde discussie over
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de vele mogelijke thema’s en wat het beste is om te laten zien. Evalien van ’t Veen vraagt zich tenslotte
af of hiervoor een agenda wordt opgesteld en zo ja, wie dat gaat doen. De voorzitter geeft aan dat
hierover nog niets is besloten.
Rondvraag
De tweede secretaris, Arjo Roersch van der Hoogte vraagt n.a.v. de nieuwe privacywet of iedereen
akkoord is om met voor- en achternaam genoemd te willen worden in de notulen van de vergadering.
Iedereen gaat daarmee akkoord.
De voorzitter bespreekt nog een keer de verschillende activiteiten voor de komende maanden, waarna
Ad van Zoeren nog kort het woord neemt. Hij meldt dat op 16 juni de muziekschool van Vleuten haar
50-jarige bestaan viert met een musical in de kasteeltuin van Kasteel de Haar. Voor de musical wordt
een tekst van een lezing van Ad over het oude Haarzuilens gebruikt en Ad is gevraagd om als verteller
mee te doen in de musical. Dezelfde dag wordt in de kapel van Kasteel de Haar ook het oude carillon
van de muziekschool geplaatst.
De voorzitter sluit de vergadering af om 21:30.
Verslaglegging: Arjo Roersch van der Hoogte
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Bijlage
Actielijst n.a.v. de Voorjaars-ALV 3 april 2019
De inbreng van de leden tijdens de Voorjaars-ALV van 3 april 2019 is in de vorm van de
onderstaande actielijst samengebracht. Het bestuur heeft zich over deze actiepunten
gebogen en onder elk kort aangegeven hoe hiermee is omgegaan.
1. Het samenvoegen van de leden- en financiële administratie in één bron voor
ledengegevens ten behoeve van communicatie en administratie.
Het samenvoegen van de verschillende administraties in één systeem is gaande en is
tijdens de volgende ALV (Najaars-ALV 18 september 2019) uitgevoerd.
2. Het vermelden van de financiële relaties (naast adverteerders ook anderen, zoals
Haarzicht) in het jaarverslag.
Actiepunt staat op de agenda van de Voorjaars-ALV 2020 en zal worden uitgevoerd.
3. Het toevoegen van een inhoudsopgave aan het jaarverslag.
Dit zal worden toegepast in de het nieuwe meerjarenbeleidsplan 20120-2022/
4. De namen van wie de lezingen heeft gegeven vermelden in het jaarverslag.
Dit zal worden meegenomen in het meerjarenbeleidsplan.
5. Afspraak met de afdeling Erfgoed van de gemeente om een boerderijvisie te
bespreken.
Het bestuur is van mening dat er eerst geld dient te worden vrijgemaakt voordat het
overgaat tot het opstellen van een dergelijke visie. Het spreekwoordelijke boter bij de
vis.
6. In de Missie/Visie mist een verduidelijking van het grondgebied waartoe de
vereniging zich verhoudt.
In het Meerjarenbeleidsplan zal vermeld worden dat het gaat om de voormalige
gemeente Vleuten-De Meern.
7. In het Meerjarenbeleidsplan dient een koppeling met het Jaarverslag 2018 te worden
gemaakt.
Dit is gebeurd.
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