Najaarsledenvergadering 2017
Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
Najaarsledenvergadering op woensdag 22 november 2017 om 19:30 uur
in de Regentenzaal van het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat
40 te Utrecht.
De inloop is vanaf 19:00 uur met koffie en thee.
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Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Voorjaarsledenvergadering 2017 (bijlage)
Begroting 2018 (bijlage)
Lustrum 2018
Toekomst Vereniging Oud-Utrecht
Bestuurssamenstelling
Mededelingen vanuit de Vereniging
Rondvraag
Sluiting

De avond wordt afgesloten met een verhaal over de 650 jaar geschiedenis
en de toekomst van het Bartholomeus Gasthuis door directeur Willy van
Egdom gevolgd door een borrel.
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Notulen Voorjaarsledenvergadering, 31 mei 2017 bij de EUG

Oekumenische Studentengemeente Oudegracht 33 in Utrecht.

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.

De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met de benoeming van Samantha
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Met dit voorstel wordt ingestemd met applaus.

Opening

De voorzitter van de Vereniging Oud-Utrecht, Dick de Jong, opent de verga-

als bestuurslid van Oud-Utrecht en tevens lid van de lustrumcommissie 2018.

dering. Hij heet de aanwezige leden welkom bij de zusters Augustinessen. Hij

7 Voortgang beleid

waarna zuster Corbière het woord krijgt. Deze van oorsprong Amsterdamse

lijk Comité dat nog in een verkennend stadium is. Oud-Utrecht treedt actief

toont de laatste editie van DUIC met daarin een mooi artikel over de zusters

vertelt met humor over de oprichting in 1934 en ontwikkeling van het huis in
de toen verlopen en zeer armoedige buurt Wijk C. Er was veel te doen, vooral
meisjes in moeilijkheden zouden blijvend worden geholpen. Het huis werd

tot klooster ontwikkeld en de ‘zusters van Wijk C’ waren inmiddels onmisbaar

geworden. De laatste Augustinessen zijn nog steeds actief samen met vele vrijwilligers. Er komen geen nieuwe zusters bij: alles heeft zijn tijd (gehad) volgens
zuster C
 orbière. De spiritualiteit gaat door middels een jongerengroep en er is
een centrum voor stilte en bezinning. De voorzitter dankt de zuster voor haar
inkijkje in het kloosterleven.

2 Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3 Notulen van de najaarsledenvergadering 2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
4 Jaarverslag 2016

Dhr. van der Steeg wijst op een foutje op pagina 5 bij Activiteitencommissie: er
moet staan ‘Raad van Beroerten’.
5 Jaarrekening 2016

De penningmeester, Joke Hardeman, licht deze toe: de lasten van 2016 lopen
uiteen met de begroting, deze was iets te positief ingeschat en is nu meer in

evenwicht gebracht. De steun van de Stichting Steunfonds is in 2016 fors teruggebracht. Het verschil ten opzichte van de contributie mag niet zo ver oplo-

Dick de Jong noemt de Heidedag en de ontwikkeling van het Wetenschappenaar buiten met het Tijdschrift, de publicatie van het Jaarboek, en via inter-

net. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de publiciteit te verbreden (gaat het Jaarboek digitaal?). Het bestuur komt op 20 september samen

met alle vrijwilligers in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis om ideeën
uit te wisselen, er komt weer een borrel voor de nieuwe leden van dit jaar en er
wordt gedacht over extra acties om nieuwe leden te werven.

Oud-Utrecht werkt samen met diverse partners: het Gilde met o.a. een erfgoedcursus, met de dochter van Oud-Utrecht het Utrechts Gevel Teken Fonds wat

resulteerde in het onlangs aangebrachte gevelteken van de stoel van Rietveld,
met Landschap Erfgoed Utrecht en het Religieus Erfgoed waarbij Oud-Utrecht
als volwaardige gesprekspartner wordt gezien en met Het Utrechts Archief.

Annemiek Roessen spreekt over de toekomst van Oud-Utrecht: we bekijken
steeds voor een periode van vier jaar welke rode draad we gaan volgen en

hoe we kunnen aansluiten bij actuele thema’s. In het najaar komt een nieuw

beleidsplan waarbij de inbreng van de commissies en de leden wordt gevraagd
en we zullen de nodige aandacht besteden aan het lustrum in 2018.

Reacties van leden: Peter Ruys: is bekend wat de impact is geweest van de con-

tributieverhoging? Dick reageert dat het bestuur de verhoging eerder had moeten aankondigen. Echter: de leden krijgen meer aan activiteiten dan waarvoor
ze betalen, met dank aan de Stichting Steunfonds. Peter Ruys suggereert een

verhoging geleidelijker voort te zetten. Rieke Bosch meldt dat er dit jaar meer

opzeggingen van leden waren en zich minder nieuwe leden hebben aangemeld.
Dhr. Donkersloot suggereert de opzeggers te vertellen wat de nieuwe plannen
van Oud-Utrecht zijn. Dick belooft op dit punt terug te komen.

pen. Opvallende kostenposten zijn die van het Tijdschrift, het Jaarboek en de

8 Mededelingen vanuit de vereniging

bestuurskosten.

van de commissieleden aanwezig kon zijn. Er wordt teruggekeken op zeer suc-

kosten van beheer, bestaande uit porti, de ledenadministratie, secretariaat en
Er zijn geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden.

Op 29 mei kwam de kascommissie bijeen bestaande uit de Dhr. Olenski en dhr.

Dorland. Dhr. Dorland verwoordt dat het een uitgebreide administratie betreft,
voorwaar geen simpele klus. Steekproefsgewijs is gecontroleerd en buiten één
opmerking over een typefoutje van twee eurocent bij de vorderingen op korte
termijn is geen enkele opmerking te maken. De penningmeester en de kas

Namens de Activiteitencommissie voert Thea Boekhout het woord omdat geen
cesvolle lezingen en Historische Cafés met goede onderwerpen waarbij gemid-

deld 50 tot 70 aanwezigen waren. Het programma is t/m december al ingevuld.
Wel is de commissie naarstig op zoek naar aanvulling van commissieleden!
De werkzaamheden van de AC zijn de voorbereidingen van de lezingen en
historische cafés en het overleggen elke maand.

commissie wordt decharge verleend met instemmend applaus van de leden.

Tolien Wilmer voert het woord over de Nicolaas van der Monde-lezing. Zij treedt

6. Bestuurssamenstelling

nings. We kijken terug op een geslaagde lezing over de vroegere rivierlopen

Samantha Hassink-Burbidge stelt zich voor: ze is in Utrecht afgestudeerd in

geschiedenis, heeft gewerkt bij het Joods Historisch Museum en de Hollandse
Schouwburg in Amsterdam en werkt sinds acht jaar bij Het Utrechts Archief

voor publieksactiviteiten. Samantha was meteen enthousiast toen haar werd
gevraagd kennis te maken met het bestuur van Oud-Utrecht en ze wil daarin
graag meewerken.
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af als voorzitter en lid van de commissie en wordt opgevolgd door Joyce Pen-

door Marieke van Dinter. De lezing is opgenomen en al ruim 600 keer bekeken
en nog steeds beschikbaar. Helaas werden leden teleurgesteld omdat door de

digitale inschrijving het maximale aantal bezoekers al snel was bereikt. Andere
locaties zijn overwogen maar de lezing blijft in de Pieterskerk. Er worden

diverse opties genoemd. De commissie gaat met het bestuur de best mogelijke
oplossing bedenken.

Oud • Utrecht

Mw. Passeniers heeft een tekening meegenomen waarop te zien is dat de

vereniging ontworpen die binnenkort zal verschijnen. Daarbij is aandacht

De voorzitter dankt mw. Wilmer voor het verslag en haar inzet voor de commis-

De communicatie tussen de commissies behoeft verbetering met name qua

Leidsche Rijn door haar achtertuin heeft gelopen.
sie in de afgelopen jaren.

Het Jaarboek van 2017 wordt een themanummer over ‘De eetcultuur in Utrecht
door de tijd heen’. Peter Ruys vraagt of er een ‘praktijkavond’ komt. Dick antwoordt dat er wel iets van dien aard wordt georganiseerd.

De eindredacteur van het Tijdschrift, Maurice van Lieshout, vertelt over de ont-

gegeven aan een lichtere uitvoering.

inhoud, de vormgeving van de website en de inhoud van de nieuwsbrief. Men

moet nu vaak zoeken naar informatie. De commissies zullen worden verzocht
meer en vaker informatie te leveren. Dit komt aan de orde op de bijeenkomst

op 20 september. Daarnaast worden er plannen uitgewerkt om de vormgeving
en opzet van de website te vernieuwen. Het streven is eind 2017 een veranderde website te kunnen presenteren.

stane problemen omdat de drukker failliet is gegaan. Dankzij de inspanning van

De Commissie Cultureel Erfgoed wordt vertegenwoordigd door Mark van Gend.

Voor het komende themanummer is de omslag ontworpen door het Stripcol-

monumentenstatus aangevraagd. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de

bestuur en vormgever is een nieuwe drukker gevonden die op tijd kon leveren.

lectief De Inktpot. Het thema is: Utrecht en de pers. De presentatie van dit nummer is in het journalistencafé Willem Slok. De redactie heeft na 20 jaar afscheid
genomen van Pierre Rhoen. Nieuw lid van de redactie is Elisabeth de Ligt.

Zij is deeltijdconservator in Tiel en Zaltbommel. Marietje van Winter vraagt

aandacht voor de jubilea in 2017 van Paushuize 500 jaar en Leeuwenberg 450
jaar. Maurice reageert dat over beide al veel is geschreven. Marietje concludeert dat er dus geen plaats voor is in het jubileumjaar.

Wim Deijkers doet verslag van de jaarlijkse Grote Excursie op zaterdag 27 mei

jongstleden. Het thema was dit jaar ‘De Stijl’ en ‘ De Amsterdamse School’. De
dag begon bij het Louis Hartloopercomplex - gebouwd in De Amsterdamse

Schoolstijl - waar architectuurhistorica Mascha van Damme een inspirerende
lezing hield over De Stijl en de Amsterdamse School. Vervolgens gingen we

naar Utrecht-Oost voor nog veel meer tekenen van De Amsterdamse School en
De Stijl. In samenwerking met het Utrechts Geveltekenfonds is een gevelteken
met de bekende stoel van Rietveld gemaakt. De wethouder van cultuur, Kees

Diepeveen, heeft het gevelteken onthuld op de zijmuur van het pand Adriaen
van Ostadelaan 93, waar Gerrit Rietveld lange tijd zijn werkplaats had.

Na de lunch zijn er met vijf gidsen twee wandelingen gemaakt langs onder

andere de chauffeurswoning van Rietveld, het Wilhelminaparkrestaurant en

het Rietveld Schröderhuis. Na een pauze voerde de wandeling langs de volkswoningbouwcomplexen aan de Rembrandtkade/Albert Neuhuysstraat en de

Adriaen van Ostadelaan met beeldhouwwerk van Hildo Krop en de woning van
de voormalige commissaris van de koningin van Utrecht, Jhr. Pieter Beelaerts
van Blokland, waar we zelfs binnen zijn geweest. Vervolgens gingen we naar
eindpunt de Wilhelminakerk - ook Amsterdamse school - voor de borrel.

Hij zegt dat er een plan is gepresenteerd voor de ‘Hovenierswoning’, er is een

gebouwen van de Wederopbouwperiode, een selectie van toonbeelden die nog
geen monumentenstatus hadden. De bestrating in de Choorstraat wordt door
een werkgroep bekeken. De gemeente weet nog niet wat ze ermee wil.

Peter Ruys vraagt bij welke straten in Utrecht hetzelfde probleem zal ontstaan.

Mark antwoordt dat de gemeente naar eenvormigheid wil streven. Dick de Jong

vraagt wat de CCE van het vernieuwde Domplein vindt. De meningen verschillen
daarover, de CCE is aanwezig bij de besprekingen. Er is aandacht voor het gebied
rond de Kanaalstraat: het is het eerste woningbouwgebied in deze stijl, enkel-

steens, stalen kozijnen enz. Moet een deel gesloopt, een deel gerenoveerd? De

bewoners willen niet verhuizen! Er is besloten niet te slopen maar er is nog geen
monumentale status. De Groene Monumenten worden geïnventariseerd: het

Julianapark is van de gemeente, het Wilhelminapark is rijksmonument. De CCE is
benaderd door de Vereniging Heemschut over het Sjanghaipark dat gelijktijdig

met de buurt is aangelegd, voor dit park is een monumentenstatus aangevraagd.

Peter Ruys suggereert een stichting van bewoners op te richten, informatie via de
nieuwsbrief van Oud-Utrecht. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
moet het erfgoed van Utrecht stevig onder de aandacht worden gebracht, er

worden gesprekken aangevraagd met de verschillende partijen. Er komen steeds
meer vragen van buitenaf aan de CCE. Zij is alleen gericht op de stad Utrecht en
op stenen en monumenten. De commissie kan wel steun verlenen.

Dick dankt Mark voor zijn uitleg, hij ervaart dat iedereen met aandacht alle activiteiten volgt, het lijkt een goed idee met meer leden eens van gedachten te wisselen zoals bij de bijeenkomst van alle werkgroepen met bestuur op 20 september.

Het ledental is momenteel 1861, er waren 110 opzeggingen en 59 aanmeldingen
volgens Rieke Bosch van de ledenadministratie.

Ondanks het warme weer (33 graden) gingen toch 60 leden mee, een hele pres-

7. Rondvraag

kes, Hanneke Blijham, Peter Ruijs en niet te vergeten Tolien Wilmer, die er voor

sie is benoemd. Joke Hardeman antwoordt dat een commissie voor twee jaar

tatie. Met dank aan de deelnemers en de gidsen: Mascha van Damme, Els Jimgezorgd had dat vooral de twee wandelingen een groot succes waren.

Namens de Communicatiecommissie meldt Wim Deijkers, die deze commis-

sie aanstuurt, dat de commissie de Van der Monde-lezing ondersteund heeft

bij de aanmeldingen voor de deelname aan deze lezing; gezien de grote -misschien wel te grote - opkomst vorig jaar moest de toestroom aan deelnemers
gestroomlijnd worden. Voor de eerste keer is de lezing op video opgenomen,

de commissie heeft er voor gezorgd dat de lezing op de website te zien is, deze
video is meer dan 500 keer bekeken.

Met de Utrechtse Historische Studenten Kring wordt nauw samengewerkt

door elkaars activiteiten uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Het is de
bedoeling om hen volgend jaar te betrekken bij het politiek café tegen de

Mw. Brakkee herinnert eraan dat bij agendapunt 5 geen nieuwe kascommiswordt benoemd.

Mw. Borgart vraagt of Oud-Utrecht samenwerkt met andere verenigingen
zoals Kerken-Kijken. Dit contact verloopt via Paul Krijnen.

Dick de Jong roert het probleem rond de St. Willibrorduskerk aan. Hij zegt

dat publiciteit via Oud-Utrecht mogelijk is, de kerk als monument wordt niet

bedreigd, wel het gebruik ervan. Op facebook staat een petitie van vrijwilligers,

er is een inspraakavond bij de gemeente, de gemeente geeft een garantstelling
bij mogelijke verkoop.

Dick meldt dat de Najaarsledenvergadering zal plaatsvinden in de regentenzaal
van het Bartholomeusgasthuis dat dit jaar haar 650-jarig bestaan viert met een
eigen lustrumprogramma. Bij de NLV is plaats voor maximaal 70 personen.

tijd dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Deze samenwerking is er ook op

8. Sluiting

van hun inhoudelijke expertise. Er is een nieuwe ledenwervingsfolder van onze

drankje te nemen op Oud-Utrecht.

gericht om een jonger publiek te interesseren in onze vereniging en inbreng

Dick de Jong dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit een
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Begroting Vereniging Oud-Utrecht 2018

		
Begroting
		 2018

Begroting
2017

Jaarrekening
2016

Begroting
2016

Jaarrekening
2015

Contributies		65.000
Advertenties		2.200
Verkopen		500
Financiële baten		47.000

70.375
2.500
500
30.225

54.450
2.705
2.010
40.738

55.000
5.000
500
35.000

54.382
1.625
1.440
54.641

Totaal		114.700

103.600

99.903

95.500

112.088

Tijdschrift		45.000
Jaarboek		17.500
Ledenactiviteiten		7.000
Van der Monde-lezing		2.500
Lustrum 2018*		
10.000
Groot evenement*		3.000
Commissies (AC/CCE/PR)		6.000
Wetensch. Commissie		
2.000
Oud-Utrecht Prijs		
Kosten/Beheer/porti/reis-verbl.		 8.500
Ledenadministratie**		
2.500
Voorziening Ledenadministratiepakket		
2.000
Canon		Ledenwerving & PR		5.000
Algemene kosten en onvoorzien		3.500

45.000
17.500
5.000
2.600
2.500
2.000
5.000
3.500
10.000
5.000
3.500

44.257
15.230
6.924
2.135
2.500
3.518
6.233
1.600
11.128
650
1.310
3.298

45.000
17.500
4.000
2.500
2.500
2.500
3.500
3.875
8.000
2.500
3.200

43.994
21.229
5.632
2.636
2.500
1.474
5.926
265
10.500
5.289
3.463

Totaal		114.500

101.600

103.238

95.075

110.983

Overschot / tekort		 200

2.000

-3.335

425

1.105

Baten

Lasten

*	Groot Evenement valt binnen het Lustrum in 2018. Totaalbedrag samen is € 13.000,-.
**	Kosten Ledenadministratie uit Kosten/Beheer/porti/reis-verbl. gehaald.

