Najaarsledenvergadering 2012
Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
najaarsledenvergadering op donderdag 15 november 2012 om 19:30 uur
in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat 9 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 2012 (zie bijlage)
4. Begroting 2013 (zie bijlage)
5. Voortgang beleidsplan
6. Mededelingen vanuit de vereniging
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na de vergadering volgt een korte introductie
op de geschiedenis van het kerkgebouw.
De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,
op donderdag 24 mei 2012 in De Onderwegkerk in Blauwkapel

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3 Notulen van de najaarsledenvergadering van 10 november 2011
De notulen worden goedgekeurd.
4 Jaarverslag 2011
De secretaris meldt dat de vertegenwoordiging namens de vereniging bij de Stichting Leerstoel fout vermeld staat in het jaarverslag.
In plaats van mw. Erkelens is mw. Van der Eerden bestuurslid van de
stichting. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5 Jaarrekening 2012
De penningmeester licht de jaarrekening 2012 toe. Het tijdschrift is
binnen de begroting gebleven. De extra nummers van het themanummer over Leidsche Rijn zijn betaald door het wijkbureau aldaar.
Wel is het jaarboek duurder uitgevallen, wat vooral te maken heeft
met de kosten voor de vernieuwde opmaak. Per abuis is de factuur
voor de huur van de apparatuur voor de Van der Monde-lezing opgeteld bij de kosten voor beheer. Wordt deze fout gecorrigeerd dan
zou de lezing uitkomen op € 2460,-- en de kosten van beheer op €
8009,--. Anders dan normaal is het tekort van bijna € 25000,-- niet
bijgepast door de steunstichting, maar heeft de vereniging ingeteerd op het eigen vermogen. Aan de inkomsten kant is vooral te
zien dat het aantal adverteerders verder afneemt.
Bij afwezigheid van dhr. Wijkhuizen en mw. Reintjes leest de secretaris de verklaring van de kascommissie voor. Vervolgens vraagt de
voorzitter de vergadering om decharge van het bestuur. Dit wordt
per acclamatie verleend.
De voorzitter vraagt wie mw. Reintjes wil opvolgen als lid van de
kascommissie. Dhr. Heimel biedt zich aan, hij wordt door de vergadering per acclamatie benoemd.
6 Bestuurssamenstelling
De voorzitter vraagt de vergadering een nieuwe termijn te verlenen aan Menno Wiegman, Lex de Wever en hemzelf (Heins Willemsen). De vergadering stemt in met de herbenoeming van de drie,
waarvan de laatste wederom als voorzitter.
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7 Voortgang beleidsplan
De voorzitter licht de vergadering in over de wijze waarop er het
afgelopen half jaar verder invulling is gegeven aan het beleidsplan. De laatste tijd wordt vooral ingezet op betrekkingen met externe partijen. Er zijn diverse gesprekken gevoerd, waarbij constant
wordt nagegaan wat gezamenlijke belangen zijn, en wat partijen
voor elkaar kunnen betekenen. Er is gesproken met het Bartholomeusgasthuis, Het Utrechts Archief, Landschap Erfgoed Utrecht en
het Klokkenluidersgilde. Vooral met het Archief wordt nagegaan of
er een gezamenlijk project ondernomen kan worden dat zich specifiek richt op jongeren.
8 Mededelingen uit de vereniging
Namens het Jaarboek wordt het woord gevoerd door dhr. Vogelzang. Vorig jaar heeft de redactie een nieuwe traditie gestart en
een themanummer samengesteld. Dit jaar verschijnt er weer een
hele lijst artikelen met uiteenlopende onderwerpen. Onder andere
over pottenbakken in de middeleeuwen, maar ook heeft dhr. Staal
zijn Van der Mondelezing over de Processionale verwerkt tot een
artikel, verschijnt er een stuk over vijftig jaar Fentener van Vlissingenfonds en verschijnt uiteraard het prijswinnende artikel van dhr.
Zijlstra over het Zeisterbos. In 2013 zal er weer een themanummer
verschijnen, het jaarboek zal dan geheel gewijd zijn aan de Vrede
van Utrecht in 1713.
Namens de Van der Monde lezing wordt het woord gevoerd door
dhr. Van de Berg. Dit jaar werd de lezing verzorgd door dhr. Berens,
die inging op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wie de lezing volgend jaar zal verzorgen is nog onbekend. Wel zal de lezing als vanouds in februari in de Pieterskerk gehouden worden. Tot slot kan
gemeld worden dat de samenwerking met Broese, die altijd de uitnodigingen verzorgde, uiterst onzeker is geworden vanwege hun
financiële situatie.
Namens de Activiteitencommissie wordt het woord gevoerd door
dhr. Van de Wal. Om te beginnen dankt hij de aanwezigen voor het
regelmatige bezoek van de activiteiten en Historische Cafés. Het
afgelopen half jaar hebben weer verschillende HC’s plaatsgevonden. Dhr. Willemsen hield een inleiding over het Utrechts Museumkwartier, dhr. Van Dijk over de activiteiten van Stg. Orgelland,
gevolgd door dhr. Van Lieshout die sprak over zijn onderzoek naar
het landgoed Vosseveld in Soest. Hierna was het de beurt aan dhr.
De Kam die een inleiding gaf over zijn onderzoek naar de Domtoren, waarna dhr. Soeters sprak over bisschop David van Bourgon-
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dië. Verder heeft een excursie plaatsgevonden naar het Utrechts
Statenjacht en heeft mw. Coppens - met dank aan mw. Middendorp - een lezing gehouden over de hofschilder van Karel V, Antonius Mor. Nog een aantal keer zal het HC plaatsvinden in het
Zaadhuis, vanaf september zullen de lezingen plaatsvinden in de
Smeezaal van het Bartholomeusgasthuis aan de Lange Smeestraat
nummer 40.
Namens de Grote Excursie (voorheen Groot Evenement genoemd)
neemt dhr. Deijkers het woord. De excursie zal dit jaar in het teken staan van de buitenplaatsen, dit in het kader van het Jaar van
de Buitenplaats. Op 23 juni zal een drietal buitenplaatsen bezocht
worden: Sandwijck, Houdringe en Beerschoten. Mensen zullen zich
hiervoor kunnen aanmelden, informatie daarover zal in het tijdschrift staan.
Namens de PR-commissie neemt dhr. De Wever het woord. Allereerst wil hij hulde blijken aan de heer en mevrouw Bosch die met
grote inzet en nauwkeurigheid de ledenadministratie voeren en de
jaarboekverspreiding coördineren. De nieuwe website begint vorm
te krijgen, met dan aan dhr. Tirion. Minder aangenaam is dat het
ledenaantal is gezakt naar 1964.
Namens de lustrumcommissie voert mw. Roessen het woord. De
lustrumcommissie bestaat momenteel uit dhr. Donkersloot, mw.
Wilmer, dhr. Deijkers en dhr. Willemsen. De vereniging is op 12
maart 1923 opgericht en het 90 jarig bestaan zal in 2013 met een
aantal activiteiten gevierd worden. Op 17 maart 2013 zal de verjaardag gevierd worden, over het programma zal later meer bekend
worden. In oktober zal een reeks culturele activiteiten ondernomen
worden en in november zal in samenwerking met het Utrechts Monumenten Fonds (sinds 1943 een dochter van de vereniging) een
gezamenlijke activiteit plaatsvinden.
Namens de Commissie Cultureel Erfgoed neemt mw. Dorigo het
woord. De CCE bestaat momenteel uit tien personen en is net
aangevuld met twee nieuwe leden. Wanneer mensen tips hebben
voor de commissie, wordt gevraagd deze vooral te mailen naar
het adres op de site. Een voor een worden de verschillende aandachtsgebieden van de CCE besproken. De Sypesteynkade wordt
nog steeds met sloop bedreigd. Er is samenwerking met verschillende partijen om de sloop te voorkomen. In 2009 heeft hierover
al een artikel in het tijdschrift gestaan. De voormalige Cereol lijkt
te worden gerestaureerd, hiervoor is reeds een subsidie toegezegd.

Het is afwachten of een voormalig gebouw van Werkspoor op de
monumentenlijst geplaatst zal worden, samen met USINE volgt
de CCE de ontwikkelingen. Ook zet de CCE zich in voor het behoud
van de hovenierswoning aan de Van Zijstweg. Het pand heeft een
prachtig bewaard gebleven interieur, maar wordt bedreigd door de
aanleg van een zesbaans weg. Ook is er aandacht voor het plan van
Theo van Wijk om de traptoren van het Elisabethgasthuis her te gebruiken als onderdeel van het Domplein 2013 project. Tot slot valt
er te melden dat de brocanterie op de Mariaplaats - vorig jaar een
initiatief van de CCE - dit jaar weer georganiseerd wordt. De organisatie is overgenomen door een derde partij. De CCE is verheugd
dat er op die manier weer meer activiteit is op een van de pleinen
van de stad. De voorzitter dankt mw. Dorigo voor haar uitgebreide
en interessante uiteenzetting van de activiteiten van de CCE.
Dhr. Vogelzang vraagt of de CCE zich ook richt op monumenten in
de provincie. Mw. Dorigo antwoordt dat de commissie zich alleen
richt op de stad.
9 Rondvraag
Mw. Passenier vraagt of er ook aandacht is voor de historische tuinen in het Centraal Museum die dit jaar 90 jaar bestaan. Dhr. Vogelzang kan melden dat het thema van komende Open Monumentendag historische tuinen is. Deze tuin zal bij die gelegenheid ook
opengesteld worden.
Dhr. Heimel vraagt waarom het vermogen van de vereniging is teruggebracht en wat de positie van de steunstichting is. Dhr. Jansen
meldt dat de vereniging niet teveel eigen vermogen wil en hoeft te
hebben. De steunstichting blijft in de toekomst uiteraard achter de
vereniging staan.
Dhr. Van Oudheusden wil melden dat de schilder Antonie Mor meer
aandacht verdient. Er is initiatief om op de Lijnmarkt een afbeelding van hem te plaatsen en in 2018 is zijn 500ste geboortejaar,
ook dit verdient aandacht, bijvoorbeeld met een tentoonstelling
van zijn werk.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de
vergadering.
Aansluitend op de vergadering geeft dhr. Van Hoeflaken een korte introductie over de geschiedenis van de Onderwegkerk Blauwkapel. De
avond wordt afgesloten met een borrel.
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Begroting Vereniging Oud Utrecht 2013

Begroting
2013

Begroting
2012

Jaarrekening
2011

Begroting
2011

Jaarrekening
2010

Begroting
2010

Contributies
Advertenties
Verkopen
Financiële baten

59.000
2.500
500
36.000

57.000
7.000
650
1.500

59.930
3.300
258
2.473

58.000
10.000
1.000
1.000

56.786
4.880
215
2.250

58.000
7.000
500
1.000

Totaal

98.000

66.150

65.961

70.000

64.131

66.500

Tijdschrift
Jaarboek
Ledenactiviteiten
Lustrum activiteiten 2013
Voorziening Lustrum 2013
Van de Monde-lezing
Jaarlijks evenement
Commissies (AC / CCE PR)
Leerstoel Utrecht Studies
Oud Utrecht Prijs
Kosten van beheer
Ledenwerving & PR
Algemene kosten en onvoorzien

38.000
19.000
4.000
20.000
0
2.500
0
2.500
100
0
8.000
2.500
2.500

38.000
17.000
4.000
2.500
2.500
1.500
2.500
1.350
3.000
7.800
5.000
1.500

33.275
25.776
3.944
2.500
2.460
1.029
2.823
1.350
354
8.009
2.661
6.735

38.000
22.945
5.500
2.500
1.500
1.350
3.000
10.000
5.000
3.150

41.310
13.375
3.714
2.618
1.475
2.409
1.350
7.832
3.275
1.496

37.000
16.000
5.500
1.500
1.350
3.000
10.000
2.000
3.150

Totaal

99.100

86.650

90.916

92.945

78.854

79.500

Overschot / tekort

-1.100

-20.500

-24.955

-22.945

-14.723

-13.000

Baten

Lasten

