Verslag Algemene Ledenvergadering
d.d. woensdag 26 april 2017, 20.00 uur
Locatie: WVT-gebouw, Talinglaan 10 te Bilthoven
Aanwezig; 34 leden
Afwezig met bericht van verhindering: dhr. en mw. Verzuu, mw. W. Storimans, dhr. J.J.
Oskam, dhr. T. Ockhuijsen.
1. Opening en mededelingen.
De voorzitter heet eenieder welkom bij de 24ste Algemene Ledenvergadering. Van het
bestuur zijn Steven Hagers en Bart van der Veen niet aanwezig. Op 27 april bericht
ontvangen dat Bart niet aanwezig was vanwege ziekenhuisopname.
Ton Ockhuijsen is niet aanwezig vanwege de feestelijkheden rond de uitreiking van een
oranjelintje aan zijn vrouw eerder op de dag.
De agenda wordt vastgesteld na toevoeging van de opmerking dat bij punt 2. nog de
aanvulling Jaarverslag 2016 behoort. Bij punt 3. Wordt het punt “verlenging Marcel Jansen
als lid van het bestuur” direct besproken bij het punt “aftredende en aantredende
penningmeester”.
Lies Haan-Beerends verzoekt haar naam te corrigeren. Ook in het jaarverslag en de notulen
wordt dit doorgevoerd.
2.a. Notulen 21 april 2016
In de notulen wordt onder punt.1. “110 jaar Bilthoven” gecorrigeerd in “100 jaar Bilthoven”.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de inhoud en de notulen worden goedgekeurd met
dank aan de secretaris. De gecorrigeerde versie zal op de website worden geplaatst.
2.b. Jaarverslag 2016
In het jaarverslag staat vermeld dat in 2016 aan de Sponsoraktie van de Plus Supermarkt is
meegedaan. Dit is abuis en moet zijn de actie van Specsavers in Zeist. Helaas heeft dit voor
de Historische Kring geen geldbedrag opgeleverd.
Het Jaarverslag 2016 wordt met het aanpassen van deze correctie goedgekeurd en kan op de
website worden geplaatst.
3. Bestuursaangelegenheden
3.a. Aftredende en aantredende penningmeester.
De voorzitter geeft aan dat bij de vorig jaarvergadering is gemeld dat er gezocht zou worden
naar een nieuwe penningmeester. Jan Jaap Oskam wilde de taak zo spoedig mogelijk
neerleggen. Net voor het begin van 2017 heeft Marcel Janssen (niet te verwarren met
Marcel Jansen, lid Evenementencommissie) te kennen gegeven de functie te willen
overnemen.
Hij is direct voortvarend van start gegaan om alle administratie rond de facturatie 2017 goed
te laten verlopen. Jan Jaap Oskam heeft zich door toetreden van Marcel kunnen
terugtrekken met dien verstande dat de jaarrekening 2016 nog door hem werd opgesteld.
Marcel Janssen stelt zich voor aan de leden en geeft aan de positie voor een jaar te willen
proberen. Marcel Janssen werkt bij de Gemeente Utrecht afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en is
al 25 jaar (passief) lid van de Historische Kring.
Marcel krijgt een luid applaus en voegt zich aan de bestuurstafel.

Marcel Jansen is toe aan een verlenging van dienstjaren. Hij geeft aan weer voor 3 jaar lid te
willen zijn van het bestuur en voorzitter/coördinator van de Evenementencommissie. De
leden geven een applaus.
3.b. Huisvesting
De voorzitter vindt het noodzakelijk de leden op het hart te drukken dat er van een
verhuizing op dit moment nog geen sprake is. Er zijn inderdaad gesprekken geweest tussen
gemeente en SSW met betrekking tot een mogelijke verhuizing naar de bibliotheekruimte
van Het Lichtruim aan de Planetenplein. Het bestuur heeft aangegeven wat ze nodig acht
aan ruimte en faciliteiten Dit betekent dat onder andere de nieuwe locatie te allen tijde
bereikbaar moet kunnen zijn voor actieve leden van de vereniging maar dat ook de ruimte
afsluitbaar moet kunnen zijn met een goede beveiliging. Al deze aanpassingen brengen hoge
kosten met zich mee die SSW en/of de gemeente moet dragen. De kosten van aanpassingen
kan de vereniging niet opbrengen.
Het huidige huurcontract van de Kometenlaan loopt per 1 juni a.s. af maar wordt
stilzwijgend tenminste voor een binnenkort af te spreken periode verlengd. De SSW heeft
een verlenging al mondeling en per e-mail toegezegd Het bestuur verwacht eerdaags een
schriftelijke bevestiging. Aanstaande dinsdag 2 mei hebben Paul Meuwese en Jaap
Akkermans weer een vervolggesprek met SSW.
Conclusie is dat er geen haast is om te verhuizen. Ook SSW doet dat niet.
3.c. Bevestiging contributieverhoging per 2018
Al eerder in voorgaande jaarvergaderingen is aangegeven dat er een verhoging van
contributie gaat plaatsvinden. Voor het jaar 2018 staat dit nu ook gepland en m.i.v. 1 januari
2018 gaat de prijs naar € 25,00.
Simon van der Molen verzoekt het bestuur na te denken over de huidige en toekomstige
prijsverschillen tussen donateur en lidmaatschap. Het bestuur neemt dit ter harte en zal dit
bespreken in de volgende bestuursvergadering.
3.d. Jubileumjaar
De jubileumcommissie bestaande uit leden van de Historische Kring en van de Historische
Vereniging Maartensdijk hebben gezorgd voor een jaar vol activiteiten.
Op 25 maart jl. is de aftrap geweest in de Mathildezaal van het gemeentehuis en is door
wethouder Hans Mieras de officiële Canon De Bilt/Maartensdijk gelanceerd.
(http://www.regiocanons.nl/utrecht/regio-zuidoost/de-bilt).
Inmiddels is ook op 22 april jl. de fietsapp door de burgemeester geactiveerd.
(https://www.vanzoddetotpleisterplaats.nl/historische-fietstochten/)
Op 13 mei a.s. wordt de tentoonstelling 100-jaar Bilthoven geopend bij Veldhoven
Interieurs.
De sponsorbijdragen komen stilaan binnen. Er zijn ook toezeggingen die achteraf worden
betaald.
De heer Kersten vraagt of o.a. ook het Van Ewijckfonds is aangeschreven. De voorzitter
beantwoordt de vraag bevestigend. Het bedrag is al ontvangen. De voorzitter leest daarop
de namen voor van aangeschreven fondsen.

Leo van Vlodorp vertelt over het boek “100-jaar Bilthoven”, over de geschiedenis van
Bilthoven van 100 jaar geleden tot nu. Het boek wordt 11 oktober a.s. uitgebracht. Allerlei
leden van binnen en buiten de Historische Kring hebben hieraan meegewerkt. De flyer voor
voorinschrijving zullen bij de opening van de tentoonstelling op 13 mei a.s. liggen. Hierop
staat hoe men zich kan opgeven voor de voorinschrijving. Het betreft een boek met een
harde kaft dat door leden gekocht kan worden voor € 10,00. De leden geven de heer van
Vlodorp een applaus.
3.e. Web statuut
Jaap Akkermans brengt de leden op de hoogte van de noodzaak van wijzigen van het webstatuut. Het statuut betreft meer een moderniseringsslag. Nu is onder andere ook de punten
“Social Media” en “Auteursrecht” toegevoegd.
Vanuit de zaal komt een aantal opmerkingen die Jaap meeneemt en zal corrigeren c.q. zal
aanvullen binnen het statuut. De vergadering gaat akkoord met het statuut mits de
gemaakte opmerkingen worden opgenomen, c.q. wijzigingen worden aangebracht. Het
gecorrigeerde webstatuut wordt vervolgens op de website geplaatst.
4. Financiën
Jan Jaap Oskam heeft gezorgd voor de jaarcijfers voor het jaar 2016. Enige opmerking vanuit
de leden is de opmerking over het geldbedrag van de actie van de PLUSmarkt. Het bedrag
(ongeveer € 250,-- is niet terug te vinden in de jaarrekening 2016). (Daags na de vergadering
blijkt het bedrag in november 2015 binnengekomen te zijn.)
Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe het komt dat de drukwerkkosten verlaagd zijn. De
voorzitter legt uit dat dit te maken heeft met een herziene offerteprijs op basis van huidige
drukmethoden; printen i.p.v. drukken Het formaat van De Biltse Grift is hierdoor iets
veranderd, maar dit is nauwelijks op te merken; kwestie van een enkele millimeter.
Mevrouw Thea de Poel heeft als nieuw kascommissielid samen met Ton Ockhuijsen de
jaarrekening gecontroleerd vanaf bankafschriften omdat de officiële jaarrekening op dat
moment nog niet klaar was. De toelichting op de financiën zijn door Jan Jaap Oskam zondag
jl. gegeven. Mevrouw De Poel verzoekt de leden het bestuur decharge te verlenen.
Marcel Janssen, de nieuwe penningmeester, geeft aan dat er problemen zijn geweest rond
het innen van de contributie voor 2016 via incasso. De penningmeester zal nu de leden die
een machtiging hebben doorgegeven persoonlijk benaderen en verzoeken, als dit speelt,
alsnog de contributie te betalen. De voorzitter vult aan dat de ING-bank een programma
aanbiedt voor incasso, maar dat dit een zeer prijzig programma is. Er zal onderzocht worden
wat nu de beste manier is om contributie te innen.
De heer Peter van Ardenne heeft zich opgegeven als nieuw lid voor de kascommissie. In
2018 zal hij samen met mevrouw De Poel de jaarrekening 2017 controleren.
In het exploitatieoverzicht staat vermeld dat bijvoorbeeld de post “Digitalisering bestaand
archief” een flink bedrag behelst. De penningmeester legt uit dat in het verleden een groot
bedrag onder 1 post werd geplaatst en dat er juist is gevraagd het bedrag te splitsen om
beter overzicht te hebben. Het betreft een voorziening (zeg maar spaargeld) en het zijn dus
geen gelden die uitgegeven zijn.
Doordat het niet duidelijk is of er vanuit een sponsoractie van de Plus Supermarkt een
bijdrage is binnengekomen kan de exploitatie niet worden goedgekeurd. De vaststelling van
de jaarrekening kan hierdoor pas in de volgende Algemene Ledenvergadering gebeuren.

Op de begroting 2017 staat een tekort op de post Portokosten. Dit komt omdat op dit
moment de portokosten steeds hoger worden. De voorzitter dankt de penningmeester voor
het opstellen van de begroting.
5. Mededelingen van de werkgroepen:
Steven Hagers heeft aangegeven het momenteel zo druk te hebben met zijn bedrijf en
vanwege privéomstandigheden, dat hij even pas op de plaats heeft moeten maken. Vanaf
juni zal hij weer beschikbaar zijn voor de redactie en het bestuur. Voor het juni-exemplaar
van De Biltse Grift is hij wel werkzaam.
Omdat Bart van der Veen niet aanwezig is, is er geen bijdrage vanuit de Onderzoekgroep.
Jaap Akkermans vertelt dat de ICT zich heeft uitgebreid door meer werkplekken. De
activiteiten van de Canon zijn in 2016 gestart en er meer gebruik gemaakt van de digitale
nieuwsbrief.
Rob Herber vult aan dat hij het jammer vindt dat hem niets is gevraagd rond Facebook en
YouTube. Hij is daar de initiatiefnemer van en vult de beide media geregeld met nieuws.
Onder andere zijn er op YouTube filmpjes te bekijken die hij met een drone heeft gemaakt
van onder andere Eijckenstein en Jagtlust. De Facebookpagina wordt veel bekeken en
veelvuldig geraadpleegd. Harry Luiten, degene die de website met input vult en de digitale
nieuwsbrief verzendt, wordt door het secretariaat geïnformeerd met actueel nieuws.
6. Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De vergadering sluit om 20.55 uur. De voorzitter geeft een korte pauze aan zodat om 21.10
uur de lezing “Hart van Amersfoort” van Mw. Lies Haan-Beerends kan beginnen.
De lezing heeft naast de aanwezige leden, 2 belangstellenden getrokken waarvan er 1 lid is
geworden.

