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Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring d’Oude School 
Datum: woensdag 18 april 2018 
Locatie: WVT-gebouw, Talinglaan 10 in Bilthoven 
Tijd: 20.00 uur tot 20.55 uur 
Aanwezig: 28 leden 
Afwezig met kennisgeving: Hr. B. v.d. Veen, mw. E. Verzuu, dhr. J. Verzuu, dhr. S. van der Molen, dhr. 
K. Coenen, dhr. B. Schut, mw. R. Vossen 
 
Opening en vaststelling agenda. 
De heer Meuwese opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt aangevuld met het agendapunt “Jaarverslag” en “vaststelling van de agenda”. 

Op de vraag van Mw. Storimans met betrekking tot de wet AVG die per 21 mei 2018 ingaat, deelt de 
voorzitter mee dat op de website een document wordt opgenomen over de AVG-wet waarbij het 
gaat over het opslaan van persoonsgegevens. 

Nieuwe leden dienen een verklaring te ondertekenen waarin staat dat zij akkoord gaan met het 
gebruik van de persoonsgegevens ten aanzien van het verzenden van bijvoorbeeld de 
contributiefactuur of een nieuwsbrief. 

Ook in de Nieuwsbrief zal aandacht aan besteed worden aan de AVG-wet. Wanneer bestaande leden 
niet akkoord gaan dan dienen zij dat (schriftelijk) aan te geven. 

Bestuursaangelegenheden: 

Het jubileumjaar is voorbij. De activiteiten lopen nog wel door in 2018.  

De Vierklank heeft een week geleden nog aandacht gegeven aan het jubileum met een overzicht van 
activiteiten die zich afspeelden. 

Het boek “100 jaar Bilthoven” is een waar succes gebleken. Na een eerste druk van 1000 exemplaren 
was ook een tweede druk van 750 stuks snel uitverkocht. Zelfs nu krijgt het secretariaat nog 
aanvragen. Helaas kan daar niet meer aan worden voldaan. 

Het TV-project, ook een van de ideeën, is nog niet verwezenlijkt. De jubileumcommissie hoopt deze 
nog te kunnen produceren van nog niet uitbetaalde sponsorgelden. Door een tussenrapportage te 
versturen naar de sponsors is de verwachting dat daar nog gelden uit voortvloeien waarvan de TV-
serie dan alsnog kan worden gerealiseerd. 

Ook het financiële gedeelte van het jubileum valt gunstig uit, er is zelfs een kleine winst gemaakt. De 
uitgaven voor het jubileumjaar van de beiden historische verenigingen bedraagt € 34.000,= . Er is een 
saldo van € 2.500,= over. Dit bedrag zal tezamen met de uitstaande sponsorgelden (ca. € 4.000,=) 
gebruikt kunnen worden voor het produceren van de TV-serie. Mogelijk dat er nog een bijdrage 
vanuit de gemeente komt in samenspraak met het Digitaal Museum. 

Dhr. Donald Noorhoff heeft een aantal fotoboeken gemaakt van alle tentoonstellingen in 2017 en 
deze aan de vereniging geschonken. Het bestuur dankt Donald hiervoor. Het gebruik van de boeken 
is alleen voor intern gebruik. 

De zittingstermijn van twee maal 3 jaar van secretaris mevrouw Gitta Van Eick is verlopen. Het 
bestuur verzoekt de leden om in te stemmen met een herbenoeming. De leden stemmen in. 
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De voorzitter geeft aan dat er tijdens deze vergadering afscheid genomen moet worden van drie 
actieve leden. 

Allereerst de heer Steven Hagers, als lid van het bestuur en redacteur van De Biltse Grift. Steven is 
met 10 jaar de langst zittende redacteur geweest.  

Penningmeester de heer Marcel Janssen neemt na een jaar afscheid. De functie is niet te verenigen 
met zijn werk. De voorzitter dankt ook hem voor het werk dat hij heeft verzet voor de historische 
kring maar zeker ook het werk dat hij heeft verricht als penningmeester van de jubileumcommissie 
van beide jubilerende historische verenigingen. Samen met mevrouw Thea de Poel hebben zij 
hieraan een zware taak gehad. Daarnaast had Marcel ook nog te maken met de overname van taken 
en stukken van de vorige penningmeester. 

Het derde lid waar de vereniging afscheid van neemt, is de heer Simon van der Molen. De heer van 
der Molen heeft twee jaar geleden, na het overlijden van de heer Ard Barendsen, het stokje 
overgenomen en daarmee de coördinatie van de bezorging van De Biltse Grift op zich genomen. In 
de eerste instantie voor een jaar. Het zijn er twee geworden. De voorzitter dankt ook Simon voor al 
het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. De ledenadministratie heeft hij bijgehouden en 
nauwgezet gezorgd dat deze administratie weer kloppend is. De heer van der Molen is helaas niet 
aanwezig tijdens de vergadering maar zal door het bestuur op een later tijdstip nog worden bedankt 
met een cadeaubon. 

De voorzitter deelt de leden mee dat de heer Bernard Schut heeft aangegeven voorlopig de taken 
van redacteur van De Biltse Grift te willen uitvoeren en is hiermee tevens ad interim lid van het 
bestuur geworden. 

Na de mededeling van Marcel dat hij als penningmeester wil stoppen is er een vacature in de krant 
gezet. Daar is helaas geen reactie op gekomen. Evenwel leverde persoonlijk vragen toch iemand op 
die bereid bleek het penningmeesterschap over te nemen. De voorzitter heet de heer Jan van 
Hoeijen welkom in de Algemene Ledenvergadering. De heer van Hoeijen krijgt de gelegenheid 
zichzelf voor te stellen. 

De heer Jan Schuurman heeft gereageerd op de vacature in De Vierklank voor coördinator bezorging 
De Biltse Grift en de Kleine Grift. De heer Schuurman heeft jarenlang als ambtenaar Burgerzaken op 
het gemeentehuis gewerkt en wil zich nu actief inzetten voor de vereniging. De heer Schuurman 
vertelt dat hij uit een echte molenaarsfamilie komt. De bekende molen Gesina in Groenekan is 
jarenlang door de familie Schuurman beheerd. De leden heten de heer Schuurman hartelijk welkom. 

De onzekerheid rond de huisvesting is voorlopig van de baan. De verhuizing naar Het Lichtruim is 
vooralsnog niet doorgegaan. Inmiddels heeft Stichting Vluchtelingenwerk daar haar intrek genomen. 
Het was lang niet duidelijk voor het bestuur wat er ging gebeuren omdat SSW geen reactie gaf op 
eerdere toespelingen. De gemeente heeft inmiddels een bezuiniging van 7% op de cultuursector 
doorgevoerd. Dit betekent ook een korting op de subsidie voor de vereniging. De huisvesting van de 
Historische Kring is financieel afhankelijk van de welwillende medewerking van  SSW en de subsidie 
van de  gemeente.  Het bestuur heeft in 2017 een subsidieaanvraag gedaan met een veel hoger 
bedrag dan in 2016 vanwege de mogelijke hogere huurkosten als de verhuizing naar Het Lichtruim 
was doorgegaan. Deze aanvraag is toen afgewezen waarop het bestuur een bezwaar indiende. Tot op 
heden is daar nog geen antwoord van de gemeente op gekomen. Inmiddels is voor dit jaar de 
aanvraag van subsidie weer teruggebracht naar het bedrag van 2016. Hier is nog geen reactie van de 
gemeente op ontvangen. 
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De heer Akkerman houdt contact met de nieuwe ambtenaar Esther van Steenbergen over de stand 
van zaken. 

Het driejarige contract voor de huur van de Kometenlaan is nu mondeling verlegd tegen dezelfde 
huurprijs als in 2016.  

Financiën. 

De penningmeester heeft het afgelopen jaar erg druk gehad. Enerzijds met de ‘gewone’ financiële 
zaken van de Historische Kring maar daarnaast ook de financiën rond het jubileumjaar en de 
administratie van de Historische Vereniging Maartensdijk. 

De leden hebben geen vragen over de balans en de exploitatie. 

De heer Leo van Vlodorp en de heer Peter van Ardenne, leden van de Kascontrolecommissie 
verklaren de boekhouding over het jaar 2017 te hebben gecontroleerd. Zij geven aan dat er geen 
onregelmatigheden zijn vastgesteld. Wel dient het debiteurenbeheer meer de aandacht te krijgen. 
Hier is volgens hen onvoldoende zicht op. 

Zij adviseren de leden om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid en beheer 
in 2017. De leden van de vergaderen stemmen hiermee in. 

Mevrouw Thea de Poel heeft hard meegewerkt om de penningmeester te ondersteunen in zijn werk. 
Zij heeft aangegeven ook de nieuwe penningmeester te willen blijven ondersteunen. 

Voor het werk dat zij in het jubileumjaar heeft verricht wordt een boeket bloemen overhandigd door 
de voorzitter met woorden van dank. 

De voorzitter vraagt de leden of er zich nog mensen willen aandienen voor de Kascommissie van 
2018. Mevrouw Ellen Drees biedt zich als reservelid aan. De heren van Vlodorp en van Ardenne 
hebben al eerder aangegeven lid te willen blijven van de Kascommissie. 

De begroting voor 2018 is sluitend. Alle eventuele kosten met betrekking tot het jubileumjaar of -
activiteiten zijn hierin weggelaten. 

De kosten voor huisvesting zijn als bestemmingsreserve hoger begroot. 

In verband met de subsidieaanvraag in maart 2019 verzoekt de voorzitter om de Algemene 
Ledenvergadering volgende jaar te vervroegen. De vergadering staat nu gepland op woensdag 20 
maart 2019. 

De voorzitter dankt namens de vereniging allen die in 2017 een schenking in leven hebben gedaan. 
Dit gebeurde veelal door een hoger bedrag over te maken voor de contributie. 

De bijdrage van een donateur is voor nieuwe donateurs verhoogd naar € 30,= per jaar voor minimaal 
5 jaar. Dit in verband met de verhoging van de contributie naar € 25,= per jaar. Lopende contracten 
blijven tegen het oude bedrag gelden tot het contract van 5 jaar is verlopen. 

Mededelingen van de werkgroepen. 

Evenementencommissie:  

In 2018 staat de tentoonstelling “Dorpsleven in De Bilt” gepland in de Dorpskerk tijdens de 
Vrijetijdsbraderie op 8 september a.s. De organisator van de Vrijetijdsbraderie heeft hier om 
gevraagd en zal hier ook publiciteit aan geven. 
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De Julianaschool bestaat in oktober 2018, 100 jaar en heeft de Historische Kring gevraagd een 
tentoonstelling hieromtrent te organiseren. 

Makelaar Nijland heeft een nieuw kantoor op het Vinkenplein en heeft de Evenementencommissie 
gevraagd om foto’s om deze op te hangen in de nieuwe vestiging. 

Redactie:  

De heer Bernard Schut is afwezig waardoor er geen verslag kan worden gedaan. Mw. Corry van der 
Hoeven deelt mee dat de redactie in de loop van 2017 drie nieuwe leden heeft gekregen, te weten 
de heer Abe Postma, de heer Henri ‘L Honoré Naber en mevrouw Joke van der Wiel (zij is net als Abe 
tevens lid van de Onderzoeksgroep). Er is in principe genoeg kopij voor De Biltse Grift voor 2018. 

Onderzoeksgroep: 

De heer Bart van der Veen is door ziekte afwezig om als lid van het bestuur te vertellen over de 
activiteiten binnen de Onderzoekgroep. Mevrouw Lies Haan vertelt dat het bezoekerscentrum aan 
de Kometenlaan op donderdagochtend vaker bezocht wordt. Er zijn regelmatig schenkingen van 
materialen. Het archief van Het Nieuwe Lyceum is in 2017 aangeboden en inmiddels doorgespit naar 
bruikbaar archiefmateriaal. 

ICT en Digitalisering: 

De website is veranderd. De plaatjes zijn mooier en duidelijker. Het geeft een frisse aanblik. 

Er zijn meer werkplekken in het bezoekerscentrum gecreëerd voor het werken aan digitalisering van 
fotomateriaal. 

De Canon is qua technologie veranderd. Het beheer ligt bij het Openlucht Museum in Arnhem. 

De link van de Canon is geactiveerd op de website van Van Zodde tot Pleisterplaats. Deze website zal 
nog voorlopig in werking zijn, maar zal op den duur ophouden te bestaan. 

De heer Herber meldt dat de nieuwe website niet goed werkt op de Ipad en verzoekt om dit te 
bekijken. De oude versie werkte wel goed. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit dan ook met dank aan de 
aanwezigen, de vergadering om 20.55 uur af met de mededeling dat er na de pauze om 21.00 uur de 
lezing begint van de heer Paul van Tongeren over “het leven van Jacoba van Tongeren, 
verzetsvrouw”. Zij speelde in de WOII een vitale en moedige rol in het Amsterdamse verzet en 
woonde voor de oorlog in Groenekan aan de Vijverlaan. De Vierklank heeft de nodige aandacht aan 
Jacoba van Tongeren besteed. 

De lezing trok 13 belangstellenden niet-leden waarvan er 1 lid is geworden. De lezing bracht € 33,= 
op. 
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