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Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring D’Oude School,23‐4‐2014
Datum: woensdag 23 april 2014 op locatie: WVT, Talinglaan, Bilthoven
Afwezig: dhr. B. Schutte, Mw. L. Meyer, Mw. J. Cladder, dhr. K. Koenen, Mw. I. van der Pol, Mw. Koolschijn.
Aanwezig: 32 leden en 1 belangstellende tijdens de ledenvergadering. Bij de lezing 26 leden en 2
belangstellenden.
1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering door alle aanwezigen welkom te heten.
Allereerst heeft de heer van Vlodorp een aantal mededelingen. Hij dankt de leden van de Evenementen
Commissie voor het werk dat zij verricht hebben in 2013 voor het 900‐jarige bestaan van de gemeente.
De reizende tentoonstelling in het kader van het 900 jarig bestaan van De Bilt heeft zo’n 4.500 á 5.000
belangstellenden getrokken. Daar mag men uit afleiden dat het een succes is geweest. Na dit drukke jaar
heeft de werkgroep ‐ met de volledige steun van het bestuur ‐ daarom ook een rustpauze ingelast in
2014 waarin uiteraard nog wel enige activiteiten worden ontplooid zoals lezingen en eventuele
wandelingen.
In 2013 werd de Mathildeprijs uitgereikt aan een bijzonder actief lid van de Historische Kring, namelijk
Lies Haan‐Berends. De voorzitter spreekt nogmaals de felicitaties uit. Onlangs in maart in 2014 is
overigens de laatste Mathildeprijs uitgereikt en wel aan de beide historische verenigingen, namelijk de
Historische Vereniging Maartensdijk en de Historische Kring D’Oude School. Volgend jaar zal de prijs in
een andere vorm door de gemeente worden uitgegeven.
Er wordt aandacht geschonken aan het overlijden van de heer Tjitse Langerveld in 2013. Dit geschiedde
ook door een “In Memoriam” in De Biltse Grift van februari jl. Tjitse was medeoprichter van de
Historische Kring. Een andere medeoprichter, de heer Abe Postma, heeft zich weer aangemeld als
vrijwilliger bij de werkgroep Onderzoek.
Eind december heeft de Historische Kring door middel van een advertentie in de lokale krant de leden
een kerstgroet gegeven.
Voor wat betreft de huurkosten voor de Kometenlaan kan de voorzitter met blijdschap aangeven dat tot
juni 2017 de kosten worden gesubsidieerd door de SSW en de gemeente.
Recent is er in de lokale kranten en het AD‐Utrecht Nieuwsblad een oproep geplaatst voor het verkrijgen
van nieuwe vrijwilligers. Er hebben zich een aantal belangstellenden gemeld, met wie inmiddels de
gesprekken lopen. Een enkel nieuw lid heeft zich ook naar aanleiding van de oproep aangemeld.
In april jl. is er goed nieuws gekomen van het Spoorwegmuseum; de herbouw van de
stationschefswoning gaat eerdaags van start in het museum. Wanneer een en ander gereed is, zal er
zeker publicitaire uiting aan gegeven worden.
2. Notulen 24 april 2013:
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. D e voorzitter dankt daarvoor de secretaris.
3. Financiën:
∞ Exploitatieoverzicht en balans 2013:
De heer van der Molen maakt de opmerking dat er een terugloop van het aantal leden is. De
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voorzitter reageert hierop door de melding dat het ledenbestand inmiddels is opgeschoond. In
het oude bestand stonden nog leden vermeld die inmiddels door welke reden dan ook geen lid
meer waren. Wel zal er op toegezien moeten worden dit aantal niet nog verder terug te laten
lopen. Actie wordt noodzakelijk gevonden.
Allereerst kan voor wat betreft de Balans gesteld worden dat de Historische Kring een mooi
vermogen heeft. Vanwege de noodzaak tot reserves voor de betaling van de huurpenningen van
het werkadres “de Noordpool” waren de doelreserves samen gevoegd in het eigen vermogen. In
het licht van verzoeken om subsidies o.a. aan fondsen en de gemeente is het wenselijk op onze
schreden terug te keren en weer doelreserves aan te geven. De gelden dienen dan
ookovereenkomstig de doelstellingen van de vereniging aan activiteiten van de vereniging te
worden uit gegeven. Vanuit de leden wordt ook de mening weer gegeven dat in ieder geval in het
kader van de ICT‐activiteiten een gedeelte van het vermogen gebruikt moet worden voor
investeringen.
De gewijzigde Balans wordt goedgekeurd en zal op de website worden opgenomen.
∞ Goedkeuring kascommissie: De financiële administratie is door de kascommissie gecontroleerd
en goedgekeurd. De kascommissie adviseert de ALV décharge te verlenen aan het bestuur en de
penningmeester. Dit geschiedt.
∞ Nieuwe leden Kascommissie: Door het hedenavond officieel toetreden van de heer Paul
Meuwese tot het bestuur ontstaat een vacature inj de kascommissie. De voorzitter verzoekt de
ALV om kandidaten. De heer Ton Ockhuysen biedt zich voor de functie aan. De heer Simon van
der Molen meldt zich als reserve. Aldus worden de heren door de ALV benoemd.
∞ De begroting 2014:
Door terugloop van het aantal leden is er een negatief saldo van € 2.000,00 in 2013 en een
mogelijk begroot tekort voor 2014.
Om dit tekort op te lossen geeft de heer Rienk Miedema enkele suggesties. Allereerst noemt hij
een eventuele verhoging van de contributie. Daarnaast adviseert hij jongere mensen aan te
spreken om lid te worden (30 en 40 jarigen). Ook sponsoring kan volgens hem een goed
gereedschap zijn om geld binnen te krijgen. Daarnaast zou gekeken kunnen worden of de
drukkosten van De Biltse Grift niet goedkoper kunnen.
De voorzitter meldt dat het recent geplaatste persbericht in de lokale kranten juist bedoeld is om
leden en vrijwilligers te werven. Daaruit zijn nu een aantal belangstellenden op gesprek geweest.
Wenselijk is dat o.a. met nieuwe vrijwilligers een P.R.commissie gevormd kan worden. Deze
commissie kan dan structureel zorgen voor publiciteit en ledenwerving. De oproep kon ook
direct nieuwe leden opleveren.
Voor wat het drukwerk, heeft de hoofdredacteur, Steven Hagers, samen met het bestuur juist
verschillende offertes gevraagd ter vergelijking met de huidige kosten voor het drukken. Hoewel
de ALV verhoging van de contributie reeds in 2011 heeft goedgekeurd, zal dit jaar geen
verhoging van de contributie worden doorgevoerd.Er is geen noodzaak toe. Aldus de voorzitter.
Voorts wordt in dit kader ook het volgende genoemd. Doordat de regels rond de ANBI‐regeling
in verband met donaties en schenkingen gunstig veranderdzijn ( onder bepaalde voorwaarden is
er geen drempel meer bij beklastingaftrek) en derhalve belastingvoordeel met zich mee brengt,
is dit wel een manier om leden te enthousiasmeren om te doneren of te schenken. Met een
overeenkomst tussen lid en vereniging zal worden vastgelegd dat de donateur/begunstiger of
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schenker een aantal jaren een vast bedrag zal overmaken aan de vereniging.
Aan sponsoring kunnen verplichtingen vastzitte. Tot heden wordt de Biltse Grift gezien als een
“historisch document”, dat niet vermengd mag worden met advertenties. De voozitter zegt dhr.
Miedema toe, dit punt opnieuw in het bestuur aan de orde te stellen.
4. Bestuursaangelegenheden:
De bestuursleden Marcel Jansen, coördinator Evenementencommissie, Steven Hagers, hoofdredacteur
van DBG, en JanJaap Oskam, penningmeester, zijn statutair aftredend. Zij stellen zich echter weer voor
een periode van drie jaar beschikbaar. De leden gaan bij acclamatie akkoord met de herbenoeming die
door het bestuur wordt voorgesteld.
De heer Paul Meuwese wordt door de voorzitter gevraagd zich voor te stellen aan de leden. Vanaf
augustus 2013 heeft Paul de functie van coördinator van de Onderzoeksgroep van Jan van den Heuvel
overgenomen en trad direct als aspirant‐lid toe in het bestuur. Paul stelt zich deze avond voor een
periode van drie jaar beschikbaar als lid van het bestuur. Het bestuur stelt voor hem te benoemen,
waarbij hij ook aftreedt als Kascommissielid. De leden gaan akkoord met de benoeming.
5. Mededelingen van de werkgroepen:
Evenementen Commissie: Onder verwijzing naar hetgeen reeds aan de orde is geweest en het jaarverslag
2013 zijn er geen verdere mededelingen. Er zijn vanuit de leden geen vragen.
Redactie van de Biltse Grift: In 2013 is er een nieuwe lay‐out voor de Biltse Grift uitgebracht.( Secr. Dit
was reeds in 2012). De redactie is blij met aangeleverde goede kopij en heeft voor de eerstkomende tijd
voldoende om uit te geven. Wel wordt dringend gevraagd kopij te blijven aanleveren.
De heer Miedema maakt een opmerking over het aantal weinig verkochte DBG’s. Hij vraagt of het
bestuur wil nadenken om de DBG ook op andere plaatsen te verkopen dan alleen bij de bestaande. Op
dit moment is het bestuur daar al mee bezig. De heer Herber geeft aan dat de DBG ook door een A3
poster onder de aandacht kan worden gebracht. Dit is ook in het verleden zo gebeurd. Een en ander zal
worden meegenomen in de bestuursvergadering. Mevrouw Lies Haan oppert nog dat er openbare
plaatsen gezocht kunnen worden waar inleesexemplaren kunnen worden neergelegd. Bijvoorbeeld WVT,
dokterspraktijken etc.
Werkgroep Onderzoek: de heer Meuwese meldt dat tot heden het werkadres op de Kometenlaan op de
eerste zaterdag van de maand voor bezoekers was geopend. Echter door te weinig bezoekers is besloten
alleen op de donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur de deuren open te stellen. Mocht in de toekomst
er toch weer meer belangstelling zijn dan worden de openingstijden uiteraard weer aangepast. Overigens
kan na een telefoontje ook op andere dagen een afspraak worden gemaakt.
Werkgroep Beeldbank: Inmiddels is een nieuw lid, de heer Donald Noorhoff, deze werkgroep komen
ondersteunen.
Website Commissie: De heer Rob Herber vertelt dat in de veertien jaar dat hij coördinator van de
website commissie was er verschillende webmasters zijn geweest. Door de komst van de heer Rob
Sondaar als webmaster is er in de website‐chaos eindelijk structuur gekomen. De heer Sondaar heeft
gezorgd dat er een mooie, duidelijke en overzichtelijke website is gekomen. Zo mooi dat er weer wordt
mee gedongen naar de Geschiedenis‐On‐Line‐prijs waar eind van dit jaar aan meegedaan kan worden.
Eerder is de website genomineerd geweest. Nu is de wens de prijs echt in ontvangst te kunnen nemen. Er
zijn verder geen vragen vanuit de leden.
Digitalisering/Canon van De Bilt: Naast de inmiddels bestaande landelijke canon‐online is er bij de
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provincies ook de interesse ontstaan om een provinciale webcanon te maken. Inmiddels heeft de
provincie vanuit het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) een canon gemaakt voor de stad Utrecht. Voor het
gedeelte Noord‐West Utrecht en een gedeelte Zuid‐Oost Utrecht wordt de canon door de
respectievelijke gemeenten ingevuld. Zo ook voor de gemeente De Bilt. Dit betekent dat er op dit
moment de teksten voor de canon vanuit de Historische Vereniging Maartensdijk en vanuit de HK D’Oude
School klaarliggen en wordt er hard gewerkt om de vensters te vullen met representatieve foto’s. De
vereniging Maartensdijk en de HK werken in principe aan hun eigen gedeelte maar worden uiteindelijk
samengevoegd tot één canon vanaf het jaar 2011. Eind dit jaar moet de gezamelijke canon klaar zijn om
vast gelinkt te worden aan die van Utrecht.
De samenwerking met de vereniging Maartensdijk reikt verder dan de canon. Vanaf half 2014 zal de
werkgroep Beeldbank van HV‐ Maartensdijk door onze werkgroep Digitalisering/beeldbank worden
begeleid bij het digitaliseren van hun foto’s . Zij willen gebruik maken van onze kennis en apparaten. De
heer Hoogeweg legt uit dat er momenteel in de beeldbank zo’n 7000 foto’s worden omgezet in PDF en
voorzien worden van data en tekst. Dit bestand zal op ook op de gebruikscomputer gezet worden zodat
bezoekers zelf naar materiaal kunnen zoeken.
6 Rondvraag:
Eigendomsrechten HK: De heer Hans de Groot vraagt zich af wat de afspraken zijn als een deskundige uit
de werkgroep Digitalisering vertrekt. Diegene kan onterecht gebruik maken van bestaand materiaal. Is
het bekend welk materiaal echt eigendom van de HK is, vraagt hij zich af. De heer Rob Herber meldt dat
al het materiaal eigendom van de HK blijft. De voorzitter wil dit punt meenemen naar de
bestuursvergadering om beter inzicht te krijgen wat toentertijd de regeling was en hoe daar hedendaags
mee omgegaan moet worden.
Mevrouw Ellen Drees meldt dat met betrekking tot PR‐activiteiten RHC Vecht en Venen directeur
mogelijk als vraagbaak kan dienen omdat ook het RHC een nieuw PR‐plan aan het uitkristalliseren is.
6. Sluiting Om 20.55 uur wordt de vergadering gesloten.
Na de pauze: om 21.15 uur begint de lezing van Ds. Gert Landman over het Biltse Hoogkruis dat
in 2013 officieel onthuld is door Burgemeester Arjen Gerritsen en waarop de rijke historie van het
ontstaan van de gemeente De Bilt te zien is. Ds. Landman vertelt naar aanleiding van zijn recent
uitgegeven boek wat de connectie tussen onze gemeente en Ierland is. Geslaagde lezing.
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