HISTORISCHE KRING D’OUDE SCHOOL
Verslag Algemene Ledenvergadering 7 april 2010
Gehouden in WVT, Talinglaan 10, De Bilt.
Aanwezig: Bestuur Historische Kring en ca 50 leden.
Afwezig met bericht: Lies Haan, Corry van der Hoeven, Loes en Fred Meijer, Mevr. Balk, Truus
Storz.
_________________________________________________________________________
De voorzitter Leo van Vlodorp, heet iedereen welkom. Hij bedankt Pieter Burggraaf voor het
ontwerp van de nieuwe folder.
Verslag 15 april 2009:
Naar aanleiding van de notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering: de heer Ard
Barendsen plaatste een opmerking over de spel/stijlfouten in het Huishoudelijk Reglement.
Het Reglement is aangepast en staat op de site. Op de samenstelling van het bestuur wordt
later in de vergadering ingegaan. Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag.
Financiën:
De penningmeester, Jan Pieter Stam, licht de begroting toe. Ook dit begrotingsjaar eindigen
we weer met een positief resultaat. Het ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven, evenals de
losse verkoop van De Biltse Grift. Verder is er apparatuur aangeschaft in verband met het
digitaliseren van de Biltse Griften en het grote fotobestand dat aanwezig is bij de Historische
Kring. In de nieuwe begroting is een bedrag gereserveerd voor het jubileumjaar 2012.
De heer Jan Kloos, die samen met de heer Jan Klok als kascommissie de boekhouding heeft
gecontroleerd, verklaart dat deze over het jaar 2009 in orde is.
De voorzitter bedankt de kascommissie, met name Jan Kloos, die nu drie jaar lid van de
kascommissie is geweest en dus reglementair moet aftreden.
Samenstelling Bestuur:
Jan Pieter Stam en Marga Verschoor hebben zich bereid verklaard nog een volgende periode
deel te nemen aan het bestuur. Hans de Groot zal nog één jaar zijn bestuursfunctie handhaven,
intussen wordt actief gezocht naar een opvolger. Leo van Vlodorp is nu een jaar voorzitter, hij
is bereid het voorzitterschap voort te zetten. De vergadering stemt onder applaus in met deze
voorstellen.
Evenementencommissie:
Hans de Groot licht de evenementen van 2009 toe. De evenementencommissie was aan
versterking toe. Na een interview in de BC meldden zich enkele mensen, waaronder Marcel
Jansen. Deze is nu actief betrokken bij de voorbereiding van de komende tentoonstelling.
Redactie Biltse Grift:
Steven Hagers gaat in op de samenstelling van de redactie. De oplage van de Biltse Grift is nu
gesteld op 650. De heer Winnips complimenteert de redactie voor zowel de inhoud,
leesbaarheid als vormgeving van het bladen met het feit dat er een nieuwe serie artikelen
aangekondigd is.. De vergadering stemt hier onder applaus mee in. Een van de leden vraagt of
het mogelijk is De Biltse Grift samen met de folder te verspreiden om zo interesse te wekken
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en aan nieuwe leden te komen. Het bestuur zal bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden en
waar dan de Biltse Griften en folders kunnen worden opgehaald.
Onderzoekcommissie en Bibliotheek/Documentatiecentrum:
Jan van den Heuvel licht de verder activiteiten van de leden van de onderzoeksgroep toe.
Enkele leden werkten mee aan de Historische Canon van deze omgeving; ook wordt samen
met Den Dolder en Zeist onderzoek gedaan naar de infrastructuur en bevolkingsgroei (dit in
het kader van een project van de Provincie). Het boekje over de Horeca is bijna gereed. Ellen
Drees werkt nu bij het RHC Breukelen, waar ook enkele archieven van de HK zijn
ondergebracht. Lies Haan is lid van de (voormalige?) gemeentecommissie Straatnamen.
Websitecommissie:
Rob Herber meldt dat op de website het onderwerp bebouwing na bijna negen jaar is
afgerond. De komende tijd zal nu aandacht besteed worden aan actualisering en vormgeving
van de site. Ook is de index weer aangevuld. Het aantal hits per dag (bezoekers op de site) is
nu al 100.
Digitalisering:
De digitalisering van de Biltse Grift is in volle gang, aldus Rob Herber. Ook de beeldcollectie
wordt gedigitaliseerd. Hieraan worden dan teksten toegevoegd, het wordt zo opgezet dat het
een doorzoekbaar geheel wordt. Voor de digitalisering zijn contacten met SABINE (Dit is een
samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, het Utrechts Archief en Landschap
Erfgoed Utrecht) SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn
opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie
Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg,
archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.
Ereleden:
De voorzitter vindt het een goed gebruik van de Historische kring om ereleden te benoemen.
Dit jaar worden Frans Nas en Ard Barendsen wegens hun grote verdienste erelid. Zij krijgen
een toespraakje van Hans de Groot resp. Rob Herber.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
In de pauze meldt de heer Frans Hoogeweg zich als lid van de kascommissie
De beoogde spreker, prof Maarten Prak, is de afspraak helaas vergeten, zodat er geen lezing
volgt. De aanwezigen krijgen een extra drankje aangeboden.

2

