Najaarsledenvergadering 2013
Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
najaarsledenvergadering op donderdag 21 november 2013 om 19.30 uur
in het gebouw van de Theologische Faculteit, Nieuwegracht 61 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 2013 (bijlage)
4. Begroting 2014 (bijlage)
5. Voortgang beleidsplan
6. Mededelingen vanuit de vereniging
7. Feestelijk agendapunt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Na de vergadering zal dhr H.Vroom een inleiding
geven over de geschiedenis van het gebouw.
De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,
op donderdag 16 mei 2013 in de Villa Jongerius, Kanaalweg 64 in Utrecht.

5 Financieel jaarverslag 2012
De penningmeester Lucas Janssen licht de jaarrekening toe. Een
aantal zaken valt op: zo vallen de contributie-inkomsten tegen.
Vooral door overlijdensgevallen is het ledenaantal iets gedaald. In
2012 is het aantal leden onder de 1.900 gekomen. Halverwege 2012
kreeg de vereniging een legaat van € 10.000,-. Het bestuur heeft
besloten dit legaat als voorziening te reserveren voor het lustrum
in 2013. Het tekort van de vereniging wordt verder gedekt door
een donatie vanuit de steunstichting. Aan de uitgavekant valt op
dat het Jaarboek goedkoper is geworden, dit vooral door goede
samenwerking tussen redactie en de vormgever Jeroen Tirion. De
hoge onvoorziene kosten worden verklaard door een bouwhistorisch onderzoek dat op verzoek van de CCE is gedaan naar het Gerrit Rietveldcollege. De overige uitgaven lopen in de pas met wat
voor dat jaar begroot is.
Hierna leest Dhr. Heimel de verklaring van de kascommissie voor.
De commissie adviseert de vergadering het bestuur de dechargeren. De vergadering stemt hier per acclamatie mee in.
De voorzitter dankt de penningmeester en de kascommissie.

7 Mededelingen uit de vereniging
Namens de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) voert Mark van
Gend het woord. Hij licht de vergadering uitgebreid in over het
onderzoek dat de commissie heeft gedaan naar de mogelijkheden om de stadshistorische collectie permanent aan het publiek
te tonen. Doordat het Centraal Museum de afgelopen decennia
steeds meer een kunsthistorisch museum is geworden, wordt de
stadscollectie nergens getoond en wordt de geschiedenis van de
stad nergens integraal verteld. De stadscollectie bestaat uit een
groot aantal kunsthistorische objecten in het Centraal Museum
en de uitgebreide PUG-collectie. De CCE pleit ervoor deze collectie zoveel mogelijk centraal en in een museale context te tonen.
Burgerzaken, dat leeg komt te staan, zou hier zeer geschikt voor
zijn. Vooralsnog heeft de CCE enkel voorbereidend werk verricht,
de volgende stap is het ontwikkelen van draagvlak bij relevante
instellingen, personen en uiteraard de Utrechtse bevolking.
Dhr. Van Bokhoven vraagt of er al met Edwin Jacobs, directeur Centraal Museum, is gesproken. Mark vertelt dat dit nog niet gebeurd
is, wel is gesproken met conservator Renger de Bruin. Hij geeft aan
dat het museum waarschijnlijk welwillend staat tegenover een
dergelijk nieuw museum.
Dhr. Heimel vraagt of een virtuele oplossing soelaas biedt. Mark
geeft aan dat dit niet de voorkeur van de commissie heeft omdat
juist de objecten het verhaal kunnen vertellen. Bovendien wordt
de collectie reeds door de website van het CM ontsloten.
Mw. De Vrijer vraagt of er gekeken is naar andere stadshistorische
musea. Mark geeft aan dat het niveau van het Amsterdam Museum niet gehaald zal worden. Eerder wordt gekeken naar het stadsmuseum van Gent. De CCE is hier op excursie naartoe geweest.
Dhr. Van der Berg vraagt of er al met de gemeente is gesproken.
Mark antwoordt dat er met vertegenwoordigers uit alle raadsfracties een gesprek is geweest. De eerste reacties waren positief.
Dhr. Kocken geeft het advies om vooral de programmacommissies van de politieke partijen te overtuigen dit punt in de verkiezingsprogramma’s voor komende gemeenteraadsverkiezingen te
zetten. Mark dankt voor de nuttige tip, en zegt het op te pakken.
Markt geeft echter wel aan dat de commissie nog niet een stevig
genoeg verhaal heeft om echt mee naar buiten te treden. Er zal
nog veel werk verricht moeten worden voordat de stad kan worden geënthousiasmeerd.

6 Bestuurssamenstelling
De voorzitter stelt voor Wim Deijkers te herbenoemen als bestuurslid. De vergadering stemt hier per acclamatie mee in.

Namens de PR-commissie vertelt Lex de Wever dat er de afgelopen tijd veel aandacht is uitgegaan naar de website en het boek
De lantaarn spreekt. De website werkt goed, maar er zal nog meer

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.
1 Opening
De voorzitter Heins Willemsen opent de vergadering om 19.40 uur
en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt alle bestuursleden aan de vergadering voor. Hij deelt mee dat Tolien Wilmer
zich voor de vergadering heeft afgemeld. Na de vergadering zal
Bettina van Santen een inleiding verzorgen over de geschiedenis
en restauratie van de Villa Jongerius.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3 Notulen van de najaarsledenvergadering van 15 november 2012
De notulen worden aangenomen.
4 Jaarverslag 2012
Dhr. P. Blok meldt dat niet Dhr. Kernkamp maar hijzelf in de Stichting Leerstoel zitting heeft. Het jaarverslag wordt met deze wijziging aangenomen.
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actuele informatie op moeten verschijnen. Hier wordt de komende
tijd op ingezet. Er is verder een actieve campagne voor het jubileumboek gevoerd. Er zijn flyers verspreid en tijdens de presentatie
is er een verkooppunt bij boekhandel Broese (nu Polare) bemand.
Namens de Van der Mondelezing neemt Edwin van der Berg het
woord. De laatste lezing is gehouden door Renger de Bruin, conservator bij het Centraal Museum. Het onderwerp was de Vrede
van Utrecht in 1713 en de tentoonstelling daarover in het museum.
Qua bezoekers was het een groot succes, de Pieterskerk was overvol. Het onderwerp van volgend jaar is nog niet bekend.
Namens het Tijdschrift meldt Bettina van Santen dat er eind mei
een themanummer over de Koude Oorlog in Utrecht zal verschijnen. Het belooft een mooi nummer te worden, met stukken over
evacuatie en schuilbunkers, over de Bescherming Bevolking, contacten met het Oostblok, de CPN, de opvang van Hongaarse vluchtelingen en over de Vliegbasis Soesterberg. Op 30 mei zal het
nummer feestelijk gepresenteerd worden in het Fort van de Democratie.
Namens de Lustrumcommissie voert Annemiek Roessen het woord.
De aftrap van de lustrumviering was in het weekend van 16 en 17
april, met de presentatie van het boek De lantaarn spreekt en het
symposium over jong en oud in de Geertekerk. Hoogtepunt was
hierbij het optreden van Emmy Verhey, de laatste concertmeester
van het Utrechts Philharmonisch Orkest en pianist Paul Komen. Op
15 juni is de buitendag in Zeist en op Vliegbasis Soesterberg. Dit
najaar volgen nog de Dada-voorstelling op 20 oktober en het jubileumfeest met dochterstichting Het Utrechts Monumentenfonds,
dat 60 jaar bestaat.

den in samenwerking met het Catharijneconvent twee lezingen
georganiseerd: een door Theo van Wijk over de dubbele traptoren
van het st. Elisabeth Gasthuis, en een door Roos van Oosten over
de 14e eeuwse pottenbakkers uit de Bemuurde Weerd. Op stapel
staan verder twee culturele wandelingen, hierover zal informatie
verschijnen in het Tijdschrift en in de nieuwsbrief.
8 Rondvraag
Mw. Van Winter vraagt of het aanmelden voor activiteiten makkelijker kan. Wim Deijkers geeft aan dat dit in de toekomst zoveel
mogelijk via de website zal gebeuren. Er wordt hard gewerkt aan
zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
Hierna geeft Bettina van Santen een lezing over de Villa Jongerius,
de geschiedenis van het bedrijf en de restauratie van de villa. Dit
voorjaar zal haar boek over de villa verschijnen.
De avond wordt afgesloten met een borrel, waarbij de mogelijkheid
bestaat om de prachtige villa te bewonderen.

Namens de Activiteitencommissie spreekt Ellen Leusink. De commissie is blij met de hoge opkomst bij de verschillende activiteiten. De verhuizing van het Historisch Café is goed bevallen, er is
nu genoeg ruimte voor iedereen om te zitten. Er zijn verschillende
lezingen geweest: in december vertelden Ester Captain en Hans
Visser over het slavenverleden en de stad Utrecht. In januari gaf
Hans Zijlstra een lezing over het Zeister Bos. In februari hield Jaap
van Vredendaal een lezing over de Utrechtse doopgelofte, waarna
Geert Procee in maart vertelde over 400 jaar Lutherse gemeente
in Utrecht. In april vertelde Joop van Markesteijn over Hoogh Boulandt en in mei sprak Go Bruëns over moderne woningbouw. In
april verzorgde zij ook al een rondleiding bij Pastoe. Tot slot wer-
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Begroting Vereniging Oud Utrecht 2014

Begroting
2014

Begroting
2013

Jaarrekening
2012

Begroting
2012

Jaarrekening
2011

Begroting
2011

Contributies
Advertenties
Verkopen
Financiële baten

55.000
2.500
400
28.000

59.000
2.500
500
36.000

55.093
2.470
341
32.484

57.000
7.000
650
1.500

59.930
3.300
258
2.473

58.000
10.000
1.000
1.000

Totaal

85.900

98.000

90.388

66.150

65.961

70.000

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

44.000
16.000
3.000
2.500
2.000
2.500
100
2.500
8.000
2.500
3.000

38.000
19.000
4.000
20.000
2.500
2.500
100
8.000
2.500
2.500

44.130
15.389
4.690
12.500
2.334
2.137
5.138
100
2.648
8.336
1.912
4.167

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
1.5 00
1.350
3.000
10.000
5.000
3.150

Totaal

86.100

99.100

103.481

86.650

90.916

92.945

-200

-1.100

-13.093

-20.500

-24.955

-22.945

Baten

Lasten

Overschot / tekort

