Najaarsledenvergadering 2011
Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering op donderdag 10 november 2011 om 19:30 uur in het
Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28 in Utrecht. De ontvangst is vanaf
19:00 uur met koffie en thee.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de voorjaarsledenvergadering 2011 (zie bijlage)
4. Begroting 2012 (zie bijlage)
5. Bestuurssamenstelling
		 Het bestuur stelt voor mevrouw Annemiek Roessen
te benoemen tot bestuurslid van de vereniging.
6. Presentatie website
7. Voortgang beleidsplan
8. Mededelingen vanuit de vereniging
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na de vergadering volgt een historisch programma
verzorgd door Het Utrechts Archief.
De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,
op donderdag 12 mei 2011 in de Rabobank Utrecht, Maliebaan 15
Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Allereerst deelt de voorzitter
mede dat de heren J. Degenaar en P. Blok - oud voorzitters van de
vereniging - zich hebben afgemeld. Vervolgens meldt hij dat de heren
R.P.N. Rhoen en G.H. Abrahamse een lintje hebben gekregen. Tot slot
deelt hij mede dat de website wegens technische redenen helaas
niet kan worden gepresenteerd, dit punt wordt verschoven naar de
najaarsledenvergadering.
3 Notulen van de voorjaarsledenvergadering op 17 juni 2010
De notulen van de vergadering van donderdag 4 november 2010
worden goedgekeurd.
4 Jaarverslag 2010
Dhr. J. Roëll merkt op dat op pagina 4 foutief staat vermeld dat het
St. Eloyengasthuis is opgericht in 1115, dit moet zijn 1304. Bovendien
wordt hij foutief vermeld als rentmeester van het gasthuis, terwijl hij
regent is. Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering.
5 jaarrekening 2010
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Aan de inkomstenkant
is te zien dat de contributie is toegenomen, maar helaas niet
zoveel als begroot. Dit heeft te maken met het feit dat een
aantal leden slechts ‘huisgenootlid’ is en minder betaalt. Aan de
uitgavenkant is te zien dat het tijdschrift duurder is uitgevallen.
Dit heeft temaken met het extra themanummer. Het jaarboek is
daarentegen goedkoper uitgevallen, vanwege de lage drukkosten.
Voorts is er voor gekozen om de post ‘ledenactiviteiten’
voortaan op te splitsen, om de jaarrekening inzichtelijker te
maken. De PR-kosten zijn hoger uitgevallen door het maken
van de brochure. Na de donatie uit de steunstichting wordt het
boekjaar afgesloten met een positief resultaat van ruim € 5.000,-.
Tot slot meldt de penningmeester dat dit jaar geen donatie van de
steunstichting wordt gevraagd, maar dat de vereniging zal interen op
het eigen vermogen.
Dhr. Schledorn vraagt waarom er geen balans wordt verstrekt. De
penningmeester geeft aan dat de volledige jaarrekening met balans
ter inzage ligt.
Dhr. Ravelli vraagt wat de doelstelling van de Steunstichting is, wat
het vermogen is en wie het bestuur vormen. De penningmeester
zegt dat het een legaat betreft en dat de doelstelling van de stichting
het ondersteunen van de vereniging is. De penningmeester legt de
samenstelling van het vermogen uit. Het kapitaal wordt risicoarm
belegd. Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter en
penningmeester van de vereniging plus een extern lid.
Vervolgens leest dhr. H. Collard de verklaring van de kascommissie
op. Hij stelt decharge van het bestuur voor. De ledenvergadering
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dechargeert het bestuur.
Tot slot vraagt de voorzitter of iemand dhr. Collard als lid van de
kascommissie wil opvolgen. Dhr. R. Wijkhuizen biedt zich aan. De
vergadering benoemt hem tot lid van de kascommissie.
6 Beleidsplan
De voorzitter licht het beleidsplan kort toe. Voortaan zal elke
vergadering het beleidsplan en de voortgang daarvan besproken
worden. De voorzitter noemt een aantal speerpunten: eigentijdse
communicatie, meer interne samenwerking en meer samenwerking
met externen. Recent is de eerste nieuwsbrief verstuurd, hiermee
wil het bestuur de communicatie naar buiten toe dynamischer
maken. Ook komt er een nieuwe website. Deze zal begin juni
operationeel zijn. Dhr. Willemsen spreekt vast zijn dank uit naar de
makers van de site: dhr. Maandag, dhr. Deijkers en dhr. Tirion. Meer
interne samenwerking moet er ontstaan door de activiteiten van
de commissies meer op elkaar af te stemmen. Zo zijn de CCE en het
Tijdschrift al meer gaan samenwerken. Meer externe samenwerking
is al gerealiseerd in de totstandkoming van de Uithofdag op 17 april.
Maar ook worden er contacten gelegd met het Utrechts Archief, en
de Hoge School en wil het bestuur proberen Leidsche Rijn meer bij de
vereniging te betrekken. Voorts wil de vereniging zich inzetten voor
behoud van de Oud-Utrecht Leerstoel.
Dhr. Roëll vraagt wat het risico van het wegvallen van de leerstoel is.
De voorzitter geeft aan dat de leerstoel zal blijven, maar dat het ernaar
uitziet dat dhr. De Bruin deze niet meer mag bezetten. Dit terwijl het
logisch zou zijn als hij tenminste tot 2013 in functie kan blijven.
Dhr. Roëll wil weten of de vergadering zich uit wil spreken voor
behoud.
Dhr. Van Lieshout geeft aan dat hij het effect van de leerstoel
minimaal vindt.
Per acclamatie geeft de vergadering echter aan in te stemmen met
het voorstel van Dhr. Roëll.
7 Mededelingen vanuit de vereniging
Namens de jaarboekredactie voert dhr. Vogelzang het woord. Hij
vertelt dat de redactie en nieuwe weg wil inslaan door eens per twee
jaar een themanummer uit te brengen. Hierdoor wordt het jaarboek
meer een eenheid, terwijl er eens in de twee jaar plaats blijft voor
losse onderwerpen. In 2013 wil het jaarboek aansluiten bij de viering
van de Vrede van Utrecht. In het jaarboek zullen artikelen verschijnen
over onderwerpen die nog niet elders zijn besproken. Voor 2011 is het
thema ‘bestuurlijke elite in de 18e en 19e eeuw’ gekozen. Hiervoor
werkt de redactie samen met Landschap Erfgoed Utrecht, dat al langer
onderzoek verricht naar dit thema. Er zal worden ingezoomd op de
jaren waarin politiek gebeurtenissen plaatshadden die belangrijk
waren voor de samenleving, te weten: 1747; 1786; 1795; 1813; en 1848. Het
onderwerp wordt provinciebreed besproken. Tot slot kunnen mensen
die interessante onderwerpen weten, zich melden bij de redactie.
Namens de PR-commissie voert dhr. De Wever het woord. De
vereniging heeft een groeiend ledenaantal. De commissie zet in op
free publicatie. Sommige activiteiten worden te goed bezocht, in dat
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geval wordt er minder aan pr gedaan. Dhr. De Wever geeft aan dat
het themanummer tijdens de Culturele Zondag goed verkocht is,
maar dat het aantal nieuwe leden tegenviel. Hij roept daarom alle
aanwezigen op een folder mee te nemen en iemand lid te maken.
Dhr. Dolhof vraagt hoeveel leden er jaarlijks afvallen. Dhr. De Wever
geeft aan dat dit er jaarlijks tientallen zijn maar dat 2010 een positief
saldo kent.
Mw. Eggink vraagt welke jongere doelgroep de vereniging wil
bereiken. Dhr. De Wever geeft aan dat dit de doelgroep 50 min is.
Dhr. Van Laar vraagt hoeveel leden de vereniging kent. Dhr. De Wever
zegt dat dit er 1989 zijn.

Leidsche Rijn gevonden Romeinse schip (januari); Peter Sprangers,
over de kruidenierswinkels van De Gruyter (februari); Sjoerd de Geuns,
over het leven en werk van klokkengieter Geryt van Wou (maart);
en Renger de Bruin over Abraham Bloemaert (april). De komende
cafés zullen verzorgd worden door Paul Krijnen over geveltekens als
gestolde stadsgeschiedenis (mei); en door Albert Edelman over 30
jaar Festival Oude Muziek (juni). Verder heeft Jacob Six op 27 april
een rondleiding verzorgd door bastion Sterrenburg. Voorts zal op
15 mei een bezoek worden gebracht - met ontbijt - aan het Utrechts
Klokkenluidersgilde in de Domtoren; en zal op 28 juni een bezoek
worden gebracht aan de landgoederen Amelisweerd.

Namens het Groot Evenement voert dhr. Deijkers het woord. Op 17
april jl heeft in het kader van de Culturele Zondag en in samenwerking
met de Universiteit Utrecht het lezingenprogramma ‘Hof van heden’
plaatsgevonden. Hierbij gaven architecten hun visie op de gebouwen
die zij realiseerden in de Uithof. Sprekers waren onder andere Wiel
Arets, Herman Hertzberger, Erick van Egeraat en Maarten van Rossum.
Paul Schnabel was dagvoorzitter. Het programma viel samen met het
uitkomen van het themanummer Oud-Utrecht over vijftig jaar Uithof.
Dhr. Deijkers kijkt terug op een geslaagde dag en wil iedereen die bij
de organisatie betrokken was hartelijk bedanken. In verband met deze
‘Uithofdag’ zal het Groot Evenement niet in juni maar op 3 september
plaatsvinden. Het thema is dit jaar ‘Zuilen’. De centrale locatie van het
evenement is het Vorstelijk Complex in Zuilen. Hier zullen lezingen
gehouden worden en van hieruit zullen rondwandelingen vertrekken.
Deelnemers kunnen zich zowel telefonisch als via de website
aanmelden.

Namens de Commissie Cultureel Erfgoed voert dhr. De Leede het
woord. De CCE wil invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkeling
en cultureel erfgoed in de stad Utrecht. Samen met de Provinciale
Commissie Heemschut en USINE heeft de commissie onder meer
aandacht gevraagd voor de gebouwen op het voormalig Vaalterrein
bij het griftpark. Het gaat om het Ketelhuis, het Radiodistributiehuisje
en twee naastgelegen panden, een woonhuis en het voormalig
pakhuis van de gemeente reiniging. De gemeente onderschrijft de
waarde van de gebouwen, het ketelhuis staat op de gemeentelijke
monumentenlijst, maar er is nog geen zekerheid over de toekomst
van de overige panden. Daarnaast is er een zienswijze ingediend
bij de gemeente voor de herontwikkeling van het voormalig
Prozeeterrein, deze is helaas niet geaccepteerd. Ook heeft de CCE de
gemeente gevraagd de perronkappen van het Centraal Station in elk
geval te bewaren voor eventueel hergebruik, dit verzoek is kansrijk.
Voorts houdt de CCE de situatie rond de Cereolfabriek in de gaten.
Verder gaat de CCE zich bezig houden met de Ubica panden, met
de herbestemming van Tivoli en met de twee watertorens die een
goede herbestemming verdienen. Tot slot heeft de CCE het initiatief
genomen om een reeks curiosamarkten op de Mariaplaats te houden.
Doel is om de pleinen hun oude functie weer meer terug te geven. De
belangstelling voor de eerste markt was behoorlijk.

Namens de Van der Mondelezing voert dhr. Van Galen het woord. De
lezing zal plaatsvinden op 14 februari 2012 in de Pieterskerk. Thema dat
jaar is de Nieuwe Hollandse Waterlinie, geschiedenis, achtergronden
en toekomst komen aan bod. De laatste lezing door dhr. Staal was
een groot succes. Er is grote belangstelling voor klassiek historische
onderwerpen, maar de commissie wil graag ook bredere onderwerpen
brengen, die ook een breder en jonger publiek aanspreken.
Namens het Tijdschrift Oud-Utrecht voert dhr. Van Lieshout het
woord. Het tijdschrift wil meer gaan samenwerken met derden en
meer de historische actualiteit opzoeken. Daarnaast blijft er natuurlijk
voldoende ruimte voor gewone nummers met vooral artikelen van
leden. In oktober zal weer een themanummer verschijnen over
Leidsche Rijn. Aandacht wordt besteed aan opgravingen, de vaarweg
en de moderne vinexwijk.
Namens de Activiteitencommissie voert dhr. Van der Wal het woord.
De commissie is tevreden over de belangstelling voor de historische
cafés, alhoewel men hoopt op meer bezoek van niet leden. Dank
gaat uit naar de pr-commissie waar goed mee wordt samengewerkt
en complimenten gaan uit naar de redactie van het tijdschrift en
de nieuwsbrief. De afgelopen historische cafés werden verzorgd
door Vincent van Drie over het behoud en restauratie van antieke
meubelen (december 2010); Esther Jansma, over het onlangs in

8 Rondvraag
Mw Van Winter vraagt of het bestuur een toelichting kan geven op
het niet uitreiken van de Oud-Utrecht Geschiedenisprijs dit jaar. Dhr.
Wiegman legt uit dat er dit jaar zeven stukken waren ingezonden,
maar dat de jury niet tot een voordracht kon komen, waarna het
bestuur heeft besloten de prijs niet uit te reiken. Dhr. F. Vogelzang, een
van de juryleden, licht verder toe dat de kwaliteit over het algemeen
te laag was, maar dat tegelijkertijd de jury niet op volle sterkte was,
waardoor men niet tot een voordracht kon komen. Voor 1 januari 2012
wordt een nieuwe prijs uitgeschreven.
9 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om
21.00 uur.
Na afloop van de vergadering gaf dhr. Elving een presentatie over het
nieuwe gebouw van de Rabobank aan de Maliesingel. De avond werd
afgesloten met een borrel, waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg het
pand van de Rabobank te bekijken.
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Begroting Vereniging Oud Utrecht 2012

Begroting
2012

Begroting
2011

Jaarrekening
2010

Begroting
2010

Contributies
Advertenties
Verkopen
Financiële baten

57.000
7.000
650
1.500

58.000
10.000
1.000
1.000

56.786
4.880
215
2.250

58.000
7.000
500
1.000

Totaal

66.150

70.000

64.131

66.500

Tijdschrift
Jaarboek
Ledenactiviteiten
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
17.000
4.000
2.500
2.500
1.500
2.500
1.350
3.000
7.800
5.000
1.500

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

86.650

92.945

78.854

79.500

-20.500

-22.945

-14.723

-13.000

Baten

Lasten

Overschot / tekort

