Historische Kring D’Oude School
Uitnodiging
Voor de Algemene ledenvergadering van de
Historische Kring D ‘ Oude School
Te houden op woensdag 6 april 2022 om 20.00 uur in het gebouw van WVT, Talinglaan 10, Bilthoven

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Korte terugblik ALV 2021
5. Jaarverslag 2021 (zie website)
6. Bestuursaangelegenheden
•

De voorzitter van de Onderzoeksgroep, Bart van der Veen, is in december overleden. Uit
hoofde van zijn functie was hij ook lid van het bestuur. Die bestuursfunctie is momenteel
vacant. Informatie over opvolging.

•

Rooster van aftreden. Noodzaak, nut en realiteit.
o In artikel 13 van de statuten van onze vereniging staat: “Elk bestuurslid treedt
uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in en tussentijdse
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.”

7. Financiën

(zie ook website)

•

Exploitatie 2021

•

Verklaring kascommissie

•

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2021

•

Begroting 2022, toelichting en vaststelling

•

Contributie 2022 is gelijk gehouden aan 2020 en 2021, t.w. € 25,--

8. Samenstelling kascommissie.
9. Evenementencommissie door Marcel Jansen
10. Redactie De Biltse Grift door Henri L’Honoré Naber
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11. Onderzoeksgroep en Documentatiecentrum door….
12. ICT en digitalisering inclusief beeldbank door Jaap Akkermans
13. Rondvraag en sluiting

Pauze
Na de vergadering en een korte pauze zal om 21.00 uur mevrouw Ellen Drees een lezing verzorgen.
De naam van de architect N.J. Kamperdijk zegt maar weinig mensen wat. Toch heeft hij in Utrecht, Zeist en
elders zeer imposante gebouwen ontworpen. Kerken, maar vooral stationsgebouwen behoorden tot zijn
repertoire. Ook in de gemeente De Bilt is hij actief geweest. Hij is b.v. de ontwerper van het allereerste
stationnetje in Bilthoven. In de Dorpsstraat verbouwde hij in 1843 de failliete rijtuigenfabriek van Soeders om
tot school, secretarie, raadszaal en veldwachterpost. Dit gebouw is tot 1883 in gebruik geweest.
Van Kamperdijk wordt altijd gezegd, dat hij maar heel weinig woonhuizen heeft ontworpen. Recent onderzoek
heeft uitgewezen, dat hij alleen al in De Bilt de architect is geweest van drie imposante woonhuizen in de
Dorpsstraat en omgeving. Over deze verrassende zoektocht naar de Biltse woonhuizen van Kamperdijk gaat
het verhaal dat Ellen Drees voor ons in petto heeft.
N.B. de lezing is voor leden gratis toegankelijk. Niet-leden betalen € 5,--
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