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Najaarsledenvergadering 2015

Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 
najaarsledenvergadering op donderdag 12 november 2015 om 19.30 uur 
in de Willibrorduskerk, Minrebroedersstraat 21 in Utrecht. 

De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee.

 Agenda

 1 Opening
 2 Ingekomen stukken en mededelingen
 3 Notulen van de voorjaarsledenvergadering 2015 (bijlage)
 4 Begroting 2016 (bijlage)
 5 Benoeming nieuwe voorzitter. 
   Heins Willemsen treedt na zeven jaar af als voorzitter. Het bestuur stelt voor 

om Dick de Jong te benoemen als voorzitter van de Vereniging Oud-Utrecht.
 6 Bestuurssamenstelling. 
   Het bestuur stelt voor Tijn Pieren te benoemen als lid van het bestuur van de 

Vereniging Oud-Utrecht.
 7 Mededelingen vanuit de vereniging
 8 Rondvraag
 9 Sluiting

De avond wordt afgesloten met een borrel.



2 O u d  •  U t r e c h t

Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,  
21 mei 2015 19.30 uur in de Evangelische Kerk, Boothstraat 7 in Utrecht

1 Opening
De voorzitter, Heins Willemsen, opent de vergadering en heet alle 
aanwezigen welkom.

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

3 Notulen van de najaarsledenvergadering 2014
De secretaris, Menno Wiegman, merkt op dat in de notulen het 
verslag van de Activiteitencommissie ontbreekt (met excuses). 
Hier ter aanvulling op de vorige notulen:
‘De commissie is verheugd dat veel leden de Historische Cafés 
bezoeken. Een overzicht van de activiteiten: in juni verzorgde Els 
Jimkes een lezing en rondleiding over en door de WiIlibrordus-
kerk. In september verzorgde Armand Heijnen een café over 375 
jaar botanische tuinen. Peter Sprangers hield daarna een lezing 
over de Utrechtse Scheepsbouw tussen 1600 en 1800. Hierna 
volgde een rondleiding langs de beelden aan de Maliebaan door 
Peter ter Veer. De rondleiding werd wegens succes herhaald. Het 
Historisch Café van oktober werd verzorgd door Kees Schippers, 
hij hield een lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.’
Mw van der Heijde meldt dat in aanvulling van de genoemde 
externe samenwerkingen op pagina 4, ook de samenwerking 
met het Catharijneconvent genoemd behoort te worden.
De notulen worden met deze aanvullingen vastgesteld.

4 Jaarrekening 2014 
De penningmeester, Lucas Janssen, licht de jaarrekening toe. Aan 
de batenkant is te zien dat er € 55.000 aan contributies is bin-
nengekomen, maar dat de advertentie-inkomsten nog altijd 
tegenvallen. Kijkend naar de lasten, dan blijkt dat de begro-
ting is overschreden. Dit komt vooral door activiteiten waar 
veel mensen op af komen en de catering hoog uitvalt. Ook wor-
den veel extra activiteiten georganiseerd, wat weer kosten met 
zich meebrengt. Deze meerkosten worden altijd na overleg met 
het bestuur en de Steunstichting goedgekeurd. De kascommis-
sie heeft opgemerkt dat de kosten hiervoor beter moeten wor-
den gebudgetteerd. Hier gaat het bestuur uiteraard aan werken. 
Voor 2014 wordt het tekort bijgepast door de Steunstichting. 
Daarnaast heeft de Steunstichting het negatieve eigen vermo-
gen met een eenmalige donatie weggewerkt.
De penningmeester wil voor de toekomst meer budgetdiscipline, 
maar ook wordt gedacht om vaker een eigen bijdrage te vragen 
aan leden, bijvoorbeeld voor consumpties.
Tot slot meldt de penningmeerster dat er een verzoek is binnen-
gekomen van dhr Van Keulen. Hij zou graag zien dat het bestuur 
transparanter communiceert over de financiën. Naar aanleiding 
daarvan heeft het bestuur besloten voortaan de jaarrekening op 
de website te publiceren.

De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. De 
commissie adviseert de jaarrekening goed te keuren en het 
bestuur te dechargeren.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en dechargeert het 
bestuur.
Hierna vraagt de voorzitter of leden zich willen melden voor de 
kascommissie. Mevrouw A.M.Molensky laat weten beschik-
baar te zijn. Zij wordt door de vergadering benoemd naast dhr 
M.Brand die aan zijn tweede termijn zal beginnen. 

5 Jaarverslag 2014
Rieke Bosch merkt op dat het aantal leden per 31 december 2014 
1.873 was.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

6 Bestuurssamenstelling
Het bestuur stelt voor Dick de Jong te benoemen als bestuurs-
lid. Dick de Jong stelt zich voor. Hierna wordt hij per acclamatie 
benoemd. 
Daarnaast stelt het bestuur voor om Heins Willemsen, Lex de 
Wever en Menno Wiegman te herbenoemen als bestuurslid, de 
eerste als voorzitter. Alle drie de kandidaten worden per acclama-
tie herkozen.

7 Benoeming ereleden
Nu de wijziging van artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement 
is goedgekeurd en de vereniging officieel ereleden kent, stelt 
het bestuur voor de volgende leden volgens artikel 1 als erelid te 
benoemen. Het betreft leden die in het verleden reeds benoemd 
zijn tot erelid, toen er nog geen regeling voor was opgenomen in 
het huishoudelijk reglement. Het gaat om: Dhr. R. van Antwer-
pen; Dhr. P.A. Blok; Dhr. T.J. Hoekstra; Dhr. J.W. Lemaier; Mw C.C.R. 
Wilmer; Dhr. H. Kernkamp.
De voorzitter legt uit waarom we de ereleden opnieuw benoe-
men. Het stond niet in het huishoudelijk reglement, dit is tijdens 
de vorige ledenvergadering wel in het reglement opgenomen. 
Per acclamatie worden de ereleden nu echt benoemd.

8 Voortgang beleidsplan
Annemiek Roessen licht het beleidsplan toe. Er is een enquête 
gemaakt en uitgedeeld aan de aanwezigen met het verzoek 
die ingevuld in te leveren. Daarnaast zal een aantal willekeurig 
gekozen leden gevraagd worden deze in te vullen. Het bestuur is 
ook geïnteresseerd in de mening van leden die nooit naar activi-
teiten komen. 
Dhr. Schebbekes vraagt of leden alleen telefonisch of ook per 
e-mail worden benaderd voor de enquête. Annemiek Roessen 
zegt dat het bestuur denkt aan een telefonische enquête, omdat 
dit tot een uitgebreider gesprek kan leiden. Maar misschien 
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wordt het een combinatie. Helaas is er niet van alle leden een 
mailadres bekend.

9 Mededelingen vanuit de vereniging
Bettina van Santen neemt het woord namens het Tijdschrift. De 
redactie staat aan de vooravond van de presentatie van het vol-
gende themanummer dat handelt over Utrecht en het water met 
onder andere artikelen over scheepsvondsten, roeiverenigin-
gen, belangrijke kanalen, stadspompen, woonschepen en ruzies 
tussen schippers. Het eerste exemplaar wordt op 5 juni in Café 
Kanaalzicht uitgereikt aan Patrick Poelmann, dijkgraaf van Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarna houdt Hans Bui-
ter een korte voordracht. Alle leden zijn van harte welkom.

Menno Wiegman is woordvoerder namens de redactie van het 
Jaarboek. Dit jaar verzorgt de redactie weer een themanummer, 
dit keer over de impact van militaire geschiedenis in de provincie. 
Het themanummer zal dit najaar worden gepresenteerd in Fort 
Vechten.

Wim Deijkers licht de stand van zaken rond de Grote Excursie toe. 
De komende excursie gaat 6 juni naar Wijk bij Duurstede. Men-
sen kunnen zich nog aanmelden.

Mevrouw De Vroom voert het woord namens de Activiteiten-
commissie. De commissie wil Jeroen Tirion, Maurice van Lieshout, 
Jan van Teunenbroek en Ria Paroubek-Groenewoud danken voor 
hun medewerking om van de activiteiten een succes te maken. 
Ook Wim Deijkers en Yvonne Vluggen (van het Bartholomeus 
Gasthuis) worden bedankt voor hun inzet.
De afgelopen maanden werden de volgende activiteiten geor-
ganiseerd: in het historisch café gaf Maurice van Lieshout een 
lezing over de jeugdzorginstelling Zandbergen (november), San-
der Wassing over de 17e-eeuwse diplomaat Godard Adriaan van 
Reede (december), Tineke Barreveld over de Arts & Crafts Move-
ment en de invloed daarvan op de architectuur en de Jugend-
stil in Utrecht (januari), Louise van den Bergh- Hoogterp over 
Utrechts zilver en de geschiedenis van Utrechtse zilversmeden 
(februari), Pieta van Beek over Anne Marie van Schuurman, de 
eerste studente aan de Utrechtse universiteit (maart), Bert Poort-
man over de geschiedenis van het Ridderkwartier rond Plom-
petorengracht en Wolvenplein (april) en Dirk de Vries over 'met 
het oog op het laatste oordeel', de kunsthistorische context van 
afbeeldingen van personen en symbolen (mei).
Uitgebreidere lezingen werden verzorgd door Rob Hufen over 
de Utrechtse edelsmeden dynastie Brom (december) en Jean 
Penders over het Panorama Utrecht rond 1870 (januari). Tij-
dens eerstgenoemde lezing ontving Heins Willemsen het eerste 
exemplaar van Hufens boek over de edelsmeden Brom. 

Verder vond in maart een wandeling plaats onder leiding van 
boswachter Peter Kragten door Oud-Amelisweerd. In april kre-
gen leden van de vereniging in Amersfoort een rondleiding in het 
gebouw van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Namens de Communicatiecommissie spreekt Lex de Wever. Hij 
benadrukt dat leden de beste ambassadeurs zijn van de vereni-
ging. Om die reden zal het volgende nummer van het tijdschrift 
een bon bevatten waarmee iemand zich kan opgeven om drie 
nummers gratis te ontvangen. De commissie en het bestuur 
hopen dat deze actie een flink aantal nieuwe leden zal opleveren.

Jeroen de Leede voert het woord namens de Commissie Cultu-
reel Erfgoed. De CCE probeert te voorkomen dat erfgoed in de 
gemeente Utrecht wordt aangetast. Hij noemt enkele voorbeel-
den. De commissie helpt Bettina van Santen een inventarisatie 
van wederopbouwpanden te maken en de gemeentelijke monu-
mentenlijst aan te vullen. Ook wordt er gewerkt aan een inventa-
risatie van waardevolle winkelpuien die bewaard zouden moeten 
blijven, zoals de art-decogevel van een voormalige bakkerij in de 
Kievitstraat. 
De CCE nam deel aan het stadsgesprek over de herbestemming 
van Tivoli en wil aandacht gaan besteden aan de sluiting van 
kerken waarvan er veel op de gemeentelijke monumentenlijst 
staan. De commissie verzorgt maandelijks een artikel over herbe-
stemming van panden in het Stadsblad waarmee ook de naams-
bekendheid van de vereniging vergroot kan worden. Er loopt ook 
een actie om de kunstwerken op de gevel van de Prinsenhof te 
redden. Tot slot is de CCE bezig met Rivierenwijk waar zich veel 
panden bevinden die eigenlijk op de gemeentelijke monumen-
tenlijst horen: oude bedrijfsgebouwen, een brugwachterswo-
ning, etc. De commissie wil aandacht vragen voor de waardevolle 
details en het liefst extra bescherming middels het bestem-
mingsplan realiseren. 

De voorzitter, Heins Willemsen, dankt alle sprekers voor hun toe-
lichting en de commissies en vrijwilligers voor hun inzet.

10 Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:04.



Begroting Vereniging Oud-Utrecht 2016

 Begroting  Begroting  Jaarrekening Begroting  Jaarrekening  Begroting
 2016 2015 2014 2014 2013 2013

Baten

Contributies 55.000 55.000 55.124 55.000 54.062 59.000
Advertenties 5.000 2.500 2.170 2.500 1.970 2.500
Verkopen 500 350 250 400 106 500
Financiële baten 35.000 34.000 52.883 28.000 68.742 36.000

Totaal 95.500 91.850 110.427 85.900 124.880 98.000

Lasten

Tijdschrift 45.000 44.000 45.733 44.000 44.421 38.000
Jaarboek 17.500 16.000 19.278 16.000 15.899 19.000
Ledenactiviteiten 4.000 4.000 5.403 3.000 3.101 4.000
Lustrum-activiteiten 2013 - - - - 38.581 20.000
Voorziening Lustrum 2018 2.500 2.500 2.500  - - -
Van der Monde-lezing 2.500 2.500 2.638 2.500 2.230 2.500
Jaarlijks evenement 2.000 2.000 1.572 2.000  - -
Commissies (AC / CCE PR) 3.500 3.000 4.865 2.500 4.036 2.500
Leerstoel Utrecht Studies - - - 100  - 100
Oud-Utrecht Prijs 3.875 1.000 4.472 2.500 628  -
Kosten van beheer 8.000 8.000 9.306 8.000 8.847 8.000
Ledenwerving & PR 2.500 4.500 3.486 2.500 4.316 2.500
Algemene kosten en onvoorzien 3.200 3.000 4.017 3.000 3.872 2.500

Totaal 94.575 90.500 103.270 86.100 125.931 99.100

Overschot / tekort 925 1.350 7.157 -200 -1.051 -1.100 


