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Verslag Algemene Ledenvergadering 

d.d. woensdag 22 april 2015, 20.00 uur 
Locatie: WVT-gebouw, Talinglaan 10 te Bilthoven 

 
Aanwezig; 34 leden.  

Niet aanwezig met voorkennis: 6 leden 
 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter Leo van Vlodorp opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

De voorzitter geeft aan dat punt 4. en 5. op de agenda vanwege de inhoud omgewisseld worden. 

Er zijn geen mededelingen. 

2. Notulen 23 april 2014 

De voorzitter vraagt of er wijzigingen of correcties te maken zijn. Naar aanleiding van de inhoud zijn er 
geen vragen. De notulen worden goedgekeurd. 

3. Financiën: 

a. exploitatieoverzicht en de balans 2014: de voorzitter vraagt de leden of zij vragen of opmerkingen 

hebben ten aanzien van het exploitatieoverzicht en de balans 2014. Er zijn geen opmerkingen of vragen.  

b. De kas is door de kascommissie goedgekeurd. De verklaring van de kascommissie wordt voorgelezen. 

De kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen aan het bestuur i.c. de penningmeester. Dit 
geschiedt. 

c. De Jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd. 

d. Binnen de kascommissie is de Frans Hoogeweg aftredend. De voorzitter vraagt of er iemand is die 

belangstelling heeft. Ton Ockhuijsen meldt zich daarvoor aan en zal tezamen met Simon van der Molen 
de taak op zich nemen. 

e. Begroting 2015: Het dalend aantal leden blijft een punt van zorg;  Zo ook het interen via de jaarlijkse 

exploitatiekosten op de reserves. Het bestuur tracht via de zg. ANBI-regeling extra inkomsten te  

scheppen. Dit om interen op de reserves te beperken. Er is al een goedkeuring van de leden om de 

contributie te verhogen van € 20,00 naar € 25,00 per jaar. Als dit nodig is dan zal het bestuur dit 
inzetten.  Momenteel zijn er ca. 500 leden waarvan er 470 betalende leden. 

De voorzitter meldt de leden dat de gesprekken met betrekking tot de subsidiering van de huisvesting 

op de Kometenlaan nog wat voeten in de aarde hebben gehad maar dat er nu een definitieve 

bevestiging is gekomen van de gemeente en SSW dat zij  tot 1 juni 2017 de garantie geven van de 

subsidiering. (De gemeente betaalt 50% van de kale huur, de SSW de andere 50%). Verdere kosten zoals 

schoonmaak en ICT zijn ten laste van de Historische Kring. 

Ook is door de wethouder, de heer Mieras, aan de orde gesteld tijdens een bespreking een eventuele 

overdenking om de huisvesting onder te brengen bij Het Lichtruim (de bibliotheek). Als een concrete 

vraag  daarnaar wordt gesteld, zal het bestuur daar ernstig naar kijken en de nadelen en de gevolgen in 

kaart brengen. Op dit moment zijn de actieve leden zeer gelukkig met de huidige huisvesting. 

http://www.historischekringdebilt.nl/
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De voorzitter van de Historische Vereniging Maartensdijk heeft ons uitgenodigd om over intensievere  
samenwerking tussen beide verenigingen van gedachten te wisselen. 

4. (was 5.)Activiteiten en commissies 

Evenementencommissie: 

Marcel Jansen vertelt wat er het afgelopen jaar georganiseerd is door de Evenementencommissie. Ook 

in jaarverslag 2014 is dit terug te lezen. 

Marcel vertelt dat op 24 april a.s. een tentoonstelling geopend wordt met betrekking tot “70-Jaar 

Bevrijding”. De tentoonstelling wordt gehouden in de aankomsthal van het Gemeentehuis en is tot 18 
mei a.s. te zien. 

Redactie De Biltse Grift: 

Steven Hagers vertelt dat Petra Cremers in 2014 haar functie binnen de redactie heeft neergelegd. 

Hiervoor in de plaats is Ed Heuvink gekomen.  

Er is genoeg copy voor de eerstvolgende uitgaven van ons blad. Er zal in 2015 net als in 2014 een thema 

gehanteerd worden die als rode draad door de vier uitgaven loopt. Het thema is “het einde van de 
oorlog”. In juni, na de redactievergadering, zal een nieuw thema worden bekendgemaakt. 

Onderzoeksgroep: 

De donderdagopenstelling van ons werkcentrum wordt door actieve leden en belangstellenden druk 
bezocht. Er is daarom duidelijk behoefte om nog een extra ochtend geopend te zijn op de Kometenlaan.  

Paul Meuwese vertelt dat de metadata die bij het docu-materiaal geplaatst dienen te worden een 

enorme klus is. 

Abe Postema krijgt een compliment voor al zijn medewerking. 

Het project Utrechtseweg/Biltse Grift vormt zich steeds meer. Dit zijn eigenlijk twee projecten die los 

van elkaar staan. Tezamen met de Evenementencommissie, de Historische Vereniging Maartensdijk en 

het Historisch Genootschap Zeist zal het project eind dit jaar worden uitgerold. Een première van de film 

over de (Biltse) Grift zal plaatsvinden in het Figi Theater in Zeist. Tegen die tijd zal meer bekend worden 
gemaakt. 

30 Mei aanstaande is de officiële opening van de fiets- en voetgangerstunnel op de Soestdijkseweg. 

De Onderzoeksgroep heeft medewerking verleent aan organisatie van foto- en filmmateriaal die op die 
dag getoond wordt. Lies Haan zal een lezing houden over het stationsgebied in het verleden. 

De voorzitter vraagt de leden door een applaus een compliment te geven aan Ton Ockhuijsen die thans 

als “conciërge” elke donderdag zorgt voor het openen van de Kometenlaan en de koffie etc.  

Tegelijkertijd vraagt de voorzitter de leden wie van hen belangstelling heeft om de taak als “conciërge” 

voor de extra (dinsdag)ochtend op zich te nemen. Naast de voorzitter zelf meldt ook Bart van der Veen 
zich aan, een nieuw actief lid.  

Webredactie: 

Rob Herber is even uit de running geweest vanwege ziekte maar is gelukkig weer hersteld. 

http://www.historischekringdebilt.nl/


   Historische Kring D’Oude School 
 

Secretariaat; Gregorius laan 43, 3723 KP Bi l thoven, www.his torischekringdebi l t.nl  secretaris@historischekringdebi l t.nl  

3 

Hij vertelt dat Rob Sondaar zich als webmaster heeft teruggetrokken en zijn plaats is ingenomen door 

Harry Luiten. Rob Sondaar zal wel betrokken blijven bij de Historische Kring. Harry Luiten heeft gezorgd 

dat de nieuwe website online is gegaan. De beide heren Rob en Harry zijn veel op Facebook aanwezig. 

Rob Herber vraagt de leden dan ook bij belangstelling de Historische Kring te volgen op Facebook. Ook 
via een digitale nieuwsbrief kunnen leden op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws.  

Mogelijk door meer belangstelling via Facebook komen er meer nieuwe leden. 

Digitalisering: 

Jaap Akkermans vertelt dat Frans Hoogeweg een update van ACDSee-programma in gebruik heeft 

genomen. In plaats van ACDSee versie 3 gebruiken we nu versie 8. Frans wordt daar publiekelijk voor 
bedankt. De telefonie is verdwenen op de Kometenlaan maar daarvoor in de plaats is WIFI gekomen.  

5. (was 4.) Bestuursaangelegenheden 

Voorzitter Leo van Vlodorp is statutair 6 jaar voorzitter geweest en heeft in 2014 te kennen gegeven zijn 

voorzitterstaak over te willen dragen. Binnen het bestuur is daar Paul Meuwese naar voren gekomen die 

de taak graag overneemt. 

Leo heeft vele tentoonstellingen meegemaakt in de afgelopen zes jaar, waaronder de tentoonstelling 

“900-jaar De Bilt” en het jubileumjaar 2012 van de Historische Vereniging. Daarnaast heeft hij 

meegemaakt dat Ellen Drees en Lies Haan-Berends en daarna hijzelf, als voorzitter, de Mathildeprijs in 

ontvangst heeft mogen nemen. Ook de opbouw van de nieuwe website, het initiatief voor de Canon, 

ANBI en vele andere activiteiten zijn door Leo (mede)geïnitieerd. De leden bedanken hem bi j acclamatie.  

Rob Herber spreekt nog een dankwoord uit naar Leo.  

Daarna wordt Paul Meuwese voorgesteld. Paul is al actief als lid van het bestuur en als coördinator van 
de Onderzoeksgroep. Door de aftredende voorzitter en de overige bestuurders is hij gevraagd zich 
kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Hij heeft die kandidatuur aanvaard. Er zijn gee n 
tegenkandidaten. De aanwezigen wordt verzocht deze kandidatuur te accorderen. Bij acclamatie wordt 
Paul de nieuwe voorzitter van de Historische Vereniging. 
 
Paul dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. Vervolgens dankt hij Leo van Vlodorp 
voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren. Ook Rob Herber spreekt nog een dankwoord uit naar Leo.  
  
Paul maakt zich sterk voor een goede samenwerking. Hij benoemt een goede samenwerking op alle 
fronten; binnen het bestuur, tussen de diverse vakgroepen, de diverse actieve leden en de historische 
vereniging in Maartensdijk. Paul doet een beroep op een ieders verantwoordelijkheid om samen de 
Historische Kring D’Oude School levend te houden. Samenwerking is daarin belangrijk. Het motto van 
Paul is “Samen Sterk”. Paul is al vele jaren betrokken als penningmeester bij de Nederlandse Dalton 
Vereniging. Kernwaarden als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking heeft die 
vereniging hoog in het vaandel staan. 
 
In 2017 vieren beide verenigingen een jubileum. Maartensdijk 30 jaar en De Bilt 25 jaar. Dit en andere 
activiteiten moet volgens Paul een goede samenwerking teweeg brengen. 
 

6. Rondvraag en sluiting: Jan Klok doet het voorstel  de contributie toch maar te verhogen naar € 25,00 

zodat er een potje ontstaat voor het jubileumjaar. De nieuwe voorzitter hoopt met de ANBI-status en de 

nieuwe opzet van donateurs/begunstigers-schap de financiën te kunnen verruimen. Ellen Drees merkt 
op dat Bilthoven ook in 2017, 100 jaar bestaat.  

http://www.historischekringdebilt.nl/
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De heer ‘l Honoré Naber  spreekt  als lid van de vereniging van af het begin zijn waardering uit voor de 
Historische Kring,  voor het verrichten van al het werk en activiteiten. 

Om 20.50 uur wordt de vergadering gesloten en wordt er pauze gehouden. Na de pauze houdt Ellen 

Drees een lezing over enkele historische plattegronden bijbehorende prenten en foto’s. De lezing 
eindigt met een applaus om 22.25 uur. 

http://www.historischekringdebilt.nl/

