
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring d’Oude School 
Datum: donderdag 21 maart 2019 
Locatie: WVT-gebouw, Talinglaan 10 in Bilthoven 
Tijd: 20.00 uur tot 21.10 uur 
Aanwezig: 28 leden 
Afwezig met kennisgeving: dhr. P. van der Zanden, mw. C. Miltenburg, dhr. H. van Reenen,  
dhr. L. Jansen 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
Voorzitter, de heer Meuwese, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
De voorzitter deelt mee dat op 5 januari jl. de heer Pieter Burggraaf is overleden. De heer Burggraaf 
was als vrijwilliger bij de vereniging betrokken als vormgever van De Biltse Grift. De heer Burggraaf 
was erelid van de vereniging. 
Op 16 maart jl. is erelid de heer Co Winnips overleden. De heer Winnips was als corrector van De 
Biltse Grift betrokken bij de vereniging. 
 
2. Op de agenda zijn geen aanvulling en deze wordt vastgesteld. 
 
3. Het verslag van de ALV d.d. 18 april 2018 wordt besproken. Het verslag kan worden vastgesteld op 
enkele kleine taalkundige wijzigingen na. Het verslag zal worden aangepast. 
 
4. Het Jaarverslag 2018 wordt doorgenomen. Ook daar zullen enkele kleine taalkundige wijzigingen 
worden aangebracht. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
5. Mededelingen: 
De heer Meuwese geeft het woord aan de heer van Vlodorp. Deze heeft onderzoek gedaan naar 
twee Biltse leden van het Verzet. Het zou goed zijn dat zij een eerbetoon krijgen door 
naamsvermelding op het oorlogsherdenkingsmonument voor Jagtlust. De heer van Vlodorp heeft 
daarvoor een verzoek ingediend via de behandelende ambtenaar bij de burgemeester en hoopt dat 
het verzoek zal worden ondersteund. 
 
Op de website van de Historische Kring kan men het ‘privacy statement’ (AVG) vinden dat 
tegenwoordig verplicht is. Alleen NAW-gegevens en het e-mailadres van de leden zullen gebruikt 
worden voor contributiefacturen, verzenden van De Biltse Grift en (digitale)nieuwsbrief. 
 
Het eerste nummer DBG verzonden naar de leden door Bladnl is keurig verzorgd en bezorgd. 
 
6. Bestuursaangelegenheden: 
De Historische Kring neemt deze avond afscheid van Gitta van Eick als secretaris, Jan Schuurman als 
coördinator en bezorging van De Biltse Grift en Jan van Hoeijen als penningmeester. Alleen krijgen 
een dankwoord van de heer Meuwese, bloemen, een cadeaubon en een applaus. Doordat Jan 
Schuurman niet aanwezig is deze avond zal op een ander moment hem de bloemen en cadeaubon 
worden overhandigd. 
 



 
 
Mevr. Heleen van der Linden-Rima wordt als nieuwe penningmeester voorgesteld. Zij heeft ervaring 
als penningmeester en is inmiddels al zeer betrokken bij de contributie-inning 2019 en aanmaningen 
over 2018. Heleen stelt zichzelf aan de aanwezigen voor. De aanwezige leden zijn akkoord met  de 
benoeming van Heleen Rima als nieuwe penningmeester 
De heer Dirk Catoen is de nieuwe ledenadministrateur. Hij is deze avond niet aanwezig. De heer 
Catoen is ledenadministrateur geweest van FC De Bilt. 
 
Op dit moment wordt er nog naarstig gezocht naar een nieuwe secretaris voor de vereniging en een 
hoofdredacteur van De Biltse Grift. De heer Meuwese vraagt de aanwezigen ogen en oren open te 
houden. 
 
Beleidsplan 2019-2024: 
Het beleidsplan 2019-2024 wordt doorgenomen. Enkele aanpassingen zullen worden aangebracht 
waarna het definitieve beleidsplan op de website zal worden geplaatst. 
 
Vormen van waardering: 
De afspraken rond de vorm van waardering zijn opnieuw besproken in het bestuur. De laatste jaren is 
het uitreiken van het certificaat uitgebleven en het leek het bestuur een goed moment om het 
certificaat weer in ere te herstellen. De voorzitter zegt duidelijk “het blijft subjectief”. Vanavond 
wordt een inhaalslag gemaakt. Een aantal leden wordt het certificaat Lid van verdienste uitgereikt 
Mw. Lies Haan-Beerends, dhr. Ton Ockhuijzen, dhr. Jan v.d. Heuvel, dhr. Rob Herber en dhr. Frans 
Hoogeweg worden hartelijk gefeliciteerd en ontvangen een bloemetje en een certificaat “Lid van 
Verdiensten”.  Daarnaast krijgen zij een vermelding op de website onder Leden van Verdienste.  
Dhr. Rob Herber is deze avond door ziekte niet aanwezig en zal daardoor op een later moment het 
certificaat en de bloemen overhandigd krijgen. 
 
7. Financiën: 
De voorzitter deelt mee dat de Historische Kring een schenking voor 5 jaar heeft gekregen van een 
van de leden en bedankt de schenker daarvoor hartelijk.  Omdat de vereniging een ANBI-status heeft 
kan een schenking belastingtechnisch gunstig zijn. 
 
Er zijn 120 aanmaningen verzonden met betrekking tot achterstallige contributie 2018. Inmiddels 
hebben er ca. 60 mensen de contributie betaald en zijn er ca. 15 reacties geweest met als reden 
opzegging of was de betaling niet goed verwerkt. Over enkele weken wordt er bekeken wat met de 
overige gebeurt die niet hebben gereageerd. 
 
De heer Leo van Vlodorp (en de heer Peter van Ardenne, deze avond niet aanwezig), leden van de 
Kascontrolecommissie verklaren de boekhouding over het jaar 2018 te hebben gecontroleerd. Zij 
geven aan dat zij de boeken in orde hebben bevonden.  
De heer van Vlodorp adviseert de leden om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële 
beleid en beheer in 2018. De leden van de vergaderen stemmen hiermee in. 
 
De vereniging heeft voldoende positief saldo. De kosten voor telecom voor het bezoekerscentrum 
Kometenlaan moeten onder de loep worden genomen, deze kosten zijn hoog. Dhr. Jaap Akkermans 
geeft aan dat hier ook kosten zijn van de cloud-opslag maar zal de kostenpost bekijken. 
 
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn geen inhoudelijke vragen over. 



 
 
Op de begroting dient men in plaats van Practicum, Bladnl te lezen. 
De kascommissie zal voor het komende jaar bestaan uit dhr. Leo van Vlodorp, dhr. Peter van Ardenne 
en Ellen Drees biedt zich als reserve lid aan. 
 
8. Evenementencommissie: dhr. Marcel Jansen geeft aan dat er een tentoonstelling over de politie, 
over de brandweer en over postbodes wordt voorbereid. Mw. Ellen Drees verzoekt de aanwezigen 
mee te helpen zoeken naar foto’s van postbodes uit De Bilt-Bilthoven. 
 
9. Secretaris van de redactie, de heer Henri ‘L Honoré Naber hoopt dat er snel een redacteur 
gevonden wordt. De vacature staat op de website. 
 
10. Dhr. Bart v.d. Veen meldt dat er een goed contact is tussen de redactieleden van het Online 
Museum en de Historische Kring. 
Dhr. Werry Crone is bezig met een boek De Bilt-Bilthoven, toen en nu, met een fietsroute erbij.  
Er is een project gestart over winkels in “Oud-De Bilt”, de Dorpsstraat en haar omgeving. 
 
11. Op ICT-gebied zijn er verder geen opmerkingen of aanvullingen. 
 
12. De heer ‘L Honoré Naber verzoekt om de website te updaten.  Er wordt verzocht om een nieuwe 
actieve ledenlijst. 
 
Om 21.10 uur wordt de vergadering gesloten. 
 
 
 
 
 


