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Verslag Algemene Ledenvergadering 
d.d. woensdag 21 april 2016, 20.00 uur 
Locatie: WVT-gebouw, Talinglaan 10 te Bilthoven 
Aanwezig; 27 leden 
 
Niet aanwezig met bericht van verhindering 7 leden, waaronder Steven Hagers (bestuur) en 
Jaap Akkermans (bestuur) 
 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter Paul Meuwese opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 4 wordt aangevuld met onderwerp Advertenties De Biltse 
Grift en onderwerp Contributie. 

Paul memoreert kort het overlijden van Ard Barendsen en meldt dat de functie bezorgcoördinator 
inmiddels is overgenomen door Simon van der Molen. 

2017 Is het jaar waarin Bilthoven 100 jaar bestaat en ook dat de Historische Kring haar 25-jarig 
jubileum viert. De Historische Vereniging Maartensdijk bestaat in 2017 dertig jaar. Aan beide jubilea 
zal in samenwerking aandacht worden besteed, evenals aan 100 jaar Bilthoven. Op dit moment zijn 
hiervoor al werkgroepen aan het werk. 

Door het verminderen van het ledenaantal is er goed gekeken waar kosten kunnen worden 
bespaard. Dit is onder andere gebeurd in het verlagen van de drukkosten van De Biltse Grift. Verder 
zal er hard worden gewerkt aan het verwerven van inkomsten. 

2. Notulen 22 april 2015 

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

3. Financiën: 

a. exploitatieoverzicht en de balans 2015: de voorzitter vraagt de leden of zij vragen of opmerkingen 
hebben ten aanzien van het exploitatieoverzicht en de balans 2015. 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 aanwezigen van de algemene ledenvergadering decharge 
te verlenen aan het bestuur i.c. de penningmeester. Dit geschiedt. 

c. De begroting 2016 wordt goedgekeurd. 

d. Binnen de kascommissie is Simon van der Molen is twee jaar kascommissielid. De voorzitter vraagt 
of er iemand is die belangstelling heeft die taak over te nemen. Geen van de aanwezigen meldt zich 
aan. Er zal een vacature voor een kascommissielid en een reserve lid geplaatst worden in de 
volgende Kleine Grift en de digitale nieuwsbrief.  

Ton Ockhuijsen meldt zich wederom aan de taak op zich te nemen. 

e. Begroting 2016: Het dalend aantal leden blijft een punt van zorg. 
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Het ontvangen van de Mathildeprijs in 2014 bracht een geldbedrag met zich mee. Vanuit de zaal 
komt de vraag of er al een bestedingsdoel is. De voorzitter geeft aan dat er nog geen concreet idee is 
Simon van der Molen deelt het idee om het geld wellicht voor activiteiten in het jubileumjaar te 
gebruiken. 

Ook wordt er vanuit de zaal geattendeerd op de hoeveelheid voorzieningen die zijn opgenomen in de 
begroting. De penningmeester meldt dat er bekeken zal worden welke er nog actueel zijn en of per 
item wel of niet hieraan besteed moet worden. Wanneer er items niet meer actueel zijn dan 
adviseert de penningmeester het geld te gebruiken voor andere doelen. De heer Miedema meent 
ook dat er niet overdreven zuinig gedaan moet worden. 

4. Bart van der Veen heeft vanaf december 2015 het voorzitterschap van de Onderzoekgroep 
overgenomen van Paul Meuwese. Vandaag stelt het bestuur voor Bart van der Veen als nieuw lid in 
het bestuur op te nemen. Bart stelt zich voor. Hij is organisatieadviseur geweest bij een 
overheidsinstelling. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur. 

Contributie: Al eerder in 2013 is besproken de contributie te verhogen. Het bestuur stelt voor te 
verhogen naar € 22,50 in plaats van de eerder voorgedragen verhoging van € 25,00. De heer 
Miedema geeft aan dat in twee stappen kan worden verhoogd. Het bestuur zal nu al een melding 
maken aan de leden dat het bedrag in 2017 verhoogd zal worden naar € 22,50 en daarna in 2018 
naar € 25,00.  

De heer Van Vlodorp biedt aan een denktank te organiseren rond het thema ledenwerving. Donald 
Noorhoff en Gitta van Eick bieden aan mee te denken. Een voorstel zal naar het bestuur gaan.  

Adverteren in De Biltse Grift 

De redactie van De Biltse Grift wil graag verder denken over de mogelijkheden van adverteren in het 
huisblad. Eventueel wordt gedacht aan een advertentieblad in het midden dat er uit gehaald kan 
worden. Mevrouw Iet van de Pol geeft aan dat advertenties van nu mogelijk in de toekomst een 
historische herinnering kan zijn. De heer Miedema kiest meer voor een sponsorachtige uitdrukking 
van adverteren. 

5. Met betrekking tot het jaarverslag 2015 is er een aantal opmerkingen: 

Op bladzijde 6 onder het kopje Onderzoekgroep staat tweemaal 2014. Dit moet echter 2015 zijn. 

De heer Miedema merkt op dat het als positief wordt gezien dat de Historische Vereniging 
Maartensdijk en de Historische Kring een goede samenwerking hebben ten aanzien van het 
organiseren van tentoonstellingen, digitalisering en busreizen en evenementen. Het samengaan in de 
toekomst zou kunnen schelen in de huurkosten van beide verenigingen. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

De tentoonstelling Utrechtseweg loopt nog steeds. Ook de Provincie Utrecht is geïnteresseerd en 
heeft een aanvraag gedaan.  

Bij de Onderzoekgroep is nieuwe hardware aangeschaft waardoor een nieuwe voortgang is. Er is veel 
ruw materiaal dat nog gerubriceerd moet worden. Bart van der Veen geeft aan dat de leden van 
Onderzoekgroep, bibliotheek en documentatie goed met elkaar samenwerken om de enorme 
hoeveelheid te verwerken. 
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Lies Haan stelt voor om de dubbele exemplaren van boeken voor verkoop te gebruiken. De verkoop 
kan bijvoorbeeld op dinsdag- en donderdagochtend zijn wanneer gebouw De Noordpool op de 
Kometenlaan geopend is. Dit kan in de Kleine Grift en in de digitale nieuwsbrief vermeld worden. 

Rob Herber meldt dat met een drone opnames van de landgoederen Roverestein en Vollenhove zijn 
gemaakt die op YouTube te zien zijn. 

6. Niemand maakt gebruik van de rondvraag. Sluiting van de vergadering om 20.55 uur. Na de pauze 
geeft Lies Haan een dialezing met als titel  “Rondom De Utrechtse Dom”. 

 

 

 

 


