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Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring D’Oude School
op 24 april 2013
Aanwezig: 32 leden. Afwezig met voorkennis: Hr. F. Poot, Hr. R. Kersten, Mw. W. Storimans, Hr. J.
Oskam, Mw. C. v.d. Hoeven‐Smith
2012 was een bijzonder jaar. In dat jaar vierde de Historische Kring op 23 november het 20 jarig
bestaan van de vereniging met de uitreiking van het jubileumboek: “De Bilt in Kaart gebracht”.
Tijdens het feestelijke gebeuren werd het eerste exemplaar uitgereikt aan onze burgemeester, de
heer Gerritsen. De hoofdredacteur van de Biltse Grift, Steven Hagers, heeft ons verrast met die mooie
uitgave. Ook heeft hij gezorgd voor een nieuwe lay‐out voor de Bilse Grift. Steven nogmaals dank
daarvoor.
Aan Ellen Drees, lid van de Onderzoeksgroep en de Evenementencommissie, werd op 14 maart door
de burgemeester de Mathildeprijs feestelijk uitgereikt. Ellen was verrast en er zeer verguld mee.
Tegen het einde van het jaar werd nog een poging ondernomen om de zogenaamde
“stationschefwoning” herbouwd te krijgen. Ondanks de inzet van velen, mocht dat niet lukken.
Het jubileumboek van onze vereniging was niet het enige historisch document dat in 2012 het licht
zag. Onder de bezielende leiding van Rienk Miedema en Ellen Drees verscheen ook het boek “het
Jodendom”. En Karel Beesemer en zijn zoon zorgde voor het verschijnen van “Duiken in het
Verleden” het natuurbad van Bilthoven.
Ook 2013 is een bijzonder jaar! De gemeente De Bilt viert het 900 jarig bestaan met vele festiviteiten.
Op 14 maart werd het jubeljaar officieel geopend. Op deze dag werd door de burgemeester eerst de
Mathildeprijs uitgereikt. Dit aan Lies Haan – tot haar grote verrassing ‐ vanwege haar vele activiteiten
voor de vereniging en de gemeenschap De Bilt. Lies wordt tijdens de ALV nogmaals gefeliciteerd.
Ook felicitaties gaan uit naar de noeste werkers van de Evenementencommissie, Marcel Jansen, Ellen
Drees , Hans de Groot en Koos Koenen. Zij hebben een jaar lang heel hard gewerkt – en met
strubbelingen ‐ aan de schitterende tentoonstelling in het gemeentehuis. Ook op de 14 maart
geopend door de burgemeester en de voorzitter van de stichting 900 jaar De Bilt.
Kort daarna zag wederom een historisch document het licht. In “ Vroeger en nu” vertellen vele
bewoners van de 6 kernen waaruit onze gemeente bestaat hun verhaal. Zonder anderen
medewerkers te kort te doen wordt hier bij de initiatiefneemster, Petra Cremers, tijdens de
vergadering door de voorzitter gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Het waren bijzondere jaren, 2012 en 2013.
Met deze woorden opent de voorzitter, de heer Vlodorp, de Algemene Ledenvergadering van de
Historische Kring D’ Oude School.
Verslag van de ALV van 11 april 2012 en het Jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. De
voorzitter deelt mee dat alle vergaderstukken op de website van de Historische Kring zijn terug te
lezen.
Financiën: De voorzitter excuseert zich dat op het moment van de ledenvergadering de financiële
stukken niet volledig op de website staan. Door afwezigheid van de Penningmeester zal tijdens deze
vergadering de voorzitter voor zover mogelijk zijn taak waar nemen. De uitgaven zijn in lijn met de
inkomsten en er is sprake van een gezonde balans.
Er zijn geen vragen vanuit de aanwezigen. De kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen
aan het bestuur. Dit geschiedt. Voorst deelt de voorzitter mee dat eind 2013 er een bespreking zal
plaatsvinden tussen bestuur, gemeente en Woonstichting SSW omtrent de huur van de locatie aan de
Kometenlaan. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek zal bekeken worden of de verhoging van
de ledencontributie, waartoe tijdens de ALV van 2012 is besloten, doorgang zal vinden. Vanwege de
onzekere situatie m.b.t. de financiering van de huur wordt door de voorzitter naar aanleiding van een
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vraag door dhr. Van den Heuvel vermeld dat het eigen vermogen een garantie geeft van 2 jaar huur.
In zo’n periode zou een oplossing gevonden moeten kunnen worden.
Op de vraag van de heer F. Klok naar het aantal huidige leden meldt de voorzitter meldt dat er
momenteel 545 betalende leden zijn. Degene die nog niet betaald hebben ,zullen op hele korte
termijn worden gemaand.
De heer J. Klok neemt afscheid van de Kascommissie. Er had zich bij de vorige vergadering een nieuw
lid aangemeld, de heer Koster. Helaas is de heer Koster in januari jl. overleden daarom vraagt de
voorzitter of er uit de aanwezigen een nieuw Kascommissielid zich wil aandienen.Dhr. P. Meuwese
neemt deze taak graag op zich. De voorzitter en de aanwezigen verwelkomen hem dan ook graag als
nieuw lid van de Kascommissie.
Bestuursaangelegenheden
In de zomer van 2012 hebben we een in de BBC en de Vierklank een actie gevoerd om kandidaten
voor het bestuur en voor de diverse werkgroepen te krijgen. Dat heeft een goed resultaat
opgeleverd.
De redactie van De Biltse Grift kon worden versterkt met Bernard Schut en Petra Cremers. De
onderzoeksgroep werd versterkt door Paul Meuwese en de Websitecommissie kon Rob Sondaar als
waarnemend webmaster verwelkomen. Ook werd het bestuur versterkt met Gitta van Eick die zich
aanbood de functie van secretaris te vervullen en Jaap Akkermans de functie van gewoon lid. Het
bestuur heeft hen in het bestuur benoemd en reeds van hun inzet kunnen profiteren. Zij zijn
benoemd onder de strikte voorwaarde dat de leden, met die benoeming akkoord zouden gaan. Gitta
van Eick en Jaap Akkermans krijgen hierna de gelegenheid zich voor te stellen.
De leden kunnen zich in deze benoeming vinden en bevestigen dit door een applaus.
Marga Verschoor, sinds de ALV van 2012 niet meer secretaris maar gewoon lid van het bestuur, is per
heden statutair aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter zegt toe hier later in de vergadering op
terug te komen.
Verslag commissies: Marcel Jansen namens de Evenementencommissie, Steven Hagers namens de
redactie van de Biltse Grift, Jan van den Heuvel namens de Onderzoeksgroep, en Rob Herber namens
de Website commissie, geven kort verslag van de activiteiten van hun commissie.
“Lid van Verdiensten”: De voorzitter verhaalt dat in 2005 door het toenmalige bestuur de
waardering is ingesteld van “de benoeming tot Erelid”. Inmiddels zijn een aantal personen tot erelid
benoemd. Zij hebben een oorkonde ontvangen, zijn gratis lid voor hun leven en staan vermeld op de
website. Het zijn veelal personen, die bij de oprichting van de vereniging betrokken waren en van
bijzondere betekenis zijn geweest en nog zijn voor de Historische Kring. Zij hebben zich zeer bijzonder
en gedurende vele jaren ingezet voor onze vereniging. Een bijzondere prestatie. Deze erkenning wil
het huidige bestuur dan ook voor een bijzondere inzet blijven bewaren.
Er zijn ook een leden die zich gedurende vele jaren in stilte en niet zo zichtbaar verdienstelijk hebben
gemaakt en nog verdienstelijk maken voor de vereniging. Het huidige bestuur heeft gedacht voor hen
de erkenning van “Lid van Verdiensten” in te voeren en te waarderen met een kleine materiële
attentie en vermelding op de website.
Het bestuur brengt graag heden de volgende harde werkers hiervoor in aanmerking, namelijk
degenen, die ‐ in weer en wind – gedurende al zo’n 20 jaar De Biltse Grift vier maal per jaar op de
deurmat bezorgen en bezorgd hebben. Dit zijn: de heer R.M.S. Drost, de heer L. Kersten, mevrouw E.
Verzuu–Smorenburg en mevrouw M.C.A. van der Werf.
Ook mevrouw C. de Rooij heeft vanaf het begin van de vereniging als een ‘Stille Kracht ‘ op een niet
zichtbare wijze alle leden ingeschreven en de rekeningen gestuurd. Ook zij wordt door het bestuur
benoemd tot “Lid van Verdiensten”.
Dan richt de voorzitter het woord naar Marga Verschoor. Hij vertelt haar en de aanwezigen dat zij zich
op een andere manier verdienstelijk heeft gemaakt. In 2004 is Marga in het bestuur benoemd en wel
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in de functie van secretaris. Deze functie heeft zij uitgeoefend tot de algemene ledenvergadering van
2012. Altijd zeer verdienstelijk en nauw gezet. Zij zorgde voor de invoering van het Huishoudelijk
Reglement, schreef stukken voor de Biltse Grift en de Vierklank. Totdat haar gezondheid haar in de
steek liet. Tot heden is zij lid geweest van het bestuur maar had inmiddels deze functie overgedragen
aan Gitta van Eick. Nog wel is Marga lid van de Onderzoeksgroep. Na de woorden van de voorzitter
wordt ook Marga voor haar inzet benoemd door het bestuur tot “lid van Verdiensten”. Naast de
materiële waardering en de naamsvermelding op de website biedt het bestuur haar als extra een
mooie bos bloemen aan.
Rondvraag.
Tijdens de rondvraag wordt door de heer Klok gevraagd naar de gedachtegang van het bestuur
omtrent de boeken die er nog in voorraad zijn. De voorzitter geeft aan dat hierover op korte termijn
een afspraak staat met betreffende commissieleden.
De heer Ockhuysen verzoekt op de website naast het huishoudelijke reglement ook de statuten te
vermelden. Hij meldt ook dat bij andere verenigingen de nieuwe leden daarvan een exemplaar
krijgen. De voorzitter neemt deze suggestie mee voor beraad.
Sluiting: Hierna sluit om 21.10 uur de voorzitter de vergadering, dankt ieder voor zijn/haar
aanwezigheid en nodigt de leden uit een glaasje op de gezondheid van alle “leden van Verdiensten”
te drinken.
Ook nodigt hij de leden uit om na de pauze te luisteren naar een lezing door Ds. G. Landman.

Lezing van Ds. G. Landman met als titel “de 19 kerken in de gemeente De Bilt”
Na de pauze houdt Ds. G. Landman een bijzondere lezing naar aanleiding van zijn uitgegeven
boekwerkje “Op pad…langs de kerken in de kernen van De Bilt.
Ds. G. Landman is bij het bestuur en de leden bekend door o.a. het promoten van het Ierse
Hoogkruis in de BBC en de Vierklank en het artikel in De Biltse Grift daarover. Daarnaast ook van de
levendige voorstelling van Mathilde op 14 maart jl. en de Kerkepad‐route en het boekje waarover hij
zijn lezing geeft.
Eerst terug te gaan in de geschiedenis van onze gemeente en daarmee naar de tijd van de
hoogkruisen in o.a. Ierland, te vertellen over de Oostbroek én Westbroek belandt hij in een levendige
vertelling terug in onze gemeente van nu. Bij de kerken in de kernen van De Bilt. Via een
diapresentatie als rode draad van het boekje “Op pad…” krijgt de zaal een goede indruk van al onze
kerken. Een bijzondere vertelling die door de aanwezigen zeer wordt gewaardeerd.
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