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LEDEN:  

In 2014 zijn 31 nieuwe leden ingeschreven en 34 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. 

Het totale aantal leden op 31 december 2013 bedroeg 823, waaronder 2 ereleden. Op 31 december 

2014 was dit 820 leden (incl. 2 ereleden) 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Op woensdag 16 april 2014 werd de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering gehouden. De rekening 

en balans werden goedgekeurd en de begroting en 

contributie voor 2015 vastgesteld. 

 

De heer Rasch trad tijdens deze vergadering af als 

bestuurslid. Hij werd tijdens deze avond, door 

burgemeester Van Zanen onderscheiden met de  

Gouden Domtoren voor al zijn verdiensten in 

diverse bestuursfuncties van o.a. de historische 

vereniging.           Burgemeester Van Zanen en de heer Rasch 

De heer Van Harten werd herkozen als bestuurslid. De heer Van der Meer en mevrouw Oskam 

werden  verkozen als bestuurslid (inmiddels voorzitter).  

 

BESTUUR: 

Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: 

 Dhr. C.W.M. Rasch (voorzitter tot 16 april) 

 Mw. G.A. Oskam (voorzitter vanaf 16 april) 

 Dhr. T. Holdorp (penningmeester) 

 Dhr. M.J. van der Woerd (secretaris) 

 Dhr. J. de Jong (bestuurslid) 

 Dhr. M. van Harten (bestuurslid) 

 Dhr. J. van der Pijl (bestuurslid) 

 Mw. I. Horst (bestuurslid) 

 Mw. V. Voorn (bestuurslid) 

 Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid sinds 16 april) 

 

De volgende bestuursleden hadden een nevenfunctie: 

Dhr. C.W.M. Rasch 

- Secretaris van Probusclub afdeling Haarrijn 

Mw. G.A. Oskam  

- senior-purser bij KLM 

- Voorzitter Raad van Toezicht Welzaam 

- Voorzitter Via Vinex/Vrijstaat 

Dhr. T. Holdorp 

- penningmeester bij Stichting Vrienden van De Roef  

Dhr. M.J. van der Woerd  

- project management officer bij spir-it 



 

Mw. I. Horst  

- bestuurslid  van bridgeclub DDS (de Meern) 

Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid sinds 16 april) 

- beleidsadviseur gezondheidszorg bij het Ministerie van Defensie 

 

In 2014 kwam het bestuur negenmaal in vergadering 

bijeen. Leden en bestuursleden hebben de vereniging in 

diverse bijeenkomsten van diverse organisaties en 

instellingen vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

       
        Kraampje op Steede Hoge Woerd  

ACTIVITEITEN: 

In 2014 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd : 

 De medewerkersavond in parkrestaurant Anafora (22-1). 

 Lezingen over de ‘geschiedenis van de auto’ (26-2 in Kerkestein), over ‘de Domtoren’ (2-4 in 
het Vereenigingsgebouw), over ‘de geschiedenis van Haarzuilens’ (23-9 in het Wapen van 
Haarzuilens) en ‘Verdwenen molens in het gebied rond Vleuten en De Meern’ op 18 
november in Boulevard De Meern. 

 Excursies naar vestingstad Vianen op 24 mei en huis Doorn op 11 oktober.  

 Open Monumentendag september 2014 

 In samenwerking met de wijkraad Leidsche Rijn een lezing over de geschiedenis van Leidsche 
Rijn op 10 december. 

 Een filmavond met de channel 4 documentaire The Roman boat on the Rhine in de 
Geertjeshoeve op 11 december. 

 
Zowel met koningsdag als de braderie in Vleuten waren de Broederschapshuisjes weer geopend voor 
belangstellenden. Tijdens Koningsdag had de vereniging een dubbeltentoonstelling ingericht over 
een groot aantal historische plekken rondom Vleuten. Tijdens de braderie in Vleuten hadden we een 
tentoonstelling ingericht van (uitvergrote) oude en nieuwe ansichtkaarten over Vleuten, De Meern, 
Haarzuilens en Leidsche Rijn.  
 
Daarnaast was de vereniging aanwezig op de Uitmarkt Vleuterweide, de Romeinse voettochten, 
Ratjetoe in De Meern en Oogstfeest Steede Hoge Woerd (21-9). 

 
In 2014 werd voor de tweede maal de Loop van 
Leidsche Rijn gehouden en werden voor de eerste 
keer de Romeinse voettochten georganiseerd. De 
organisatie van beide evenementen verkoos onze 
vereniging als goed doel. Dit leverde ons een bedrag 
van €728,- op. Ook hier was de vereniging de gehele 
dag aanwezig met een standje en konden mensen een 
prijsvraag invullen. 
 
In 2014 is ook een groot aantal rondleidingen en 

lezingen gegeven voor particulieren. Dit varieerde van 



 

een lezing voor een zoveel jarig huwelijk en voor een afdeling van de Zonnebloem tot rondleidingen 

over de Hoge Woerd. 

 
     

DOCUMENTATIECENTRUM: 

 

Het documentatiecentrum vierde in oktober 2014 haar 25 jarig bestaan. De vereniging heeft hierbij  

stilgestaan door een borrel te organiseren voor bestuursleden en vrijwilligers die in de afgelopen 

jaren werkzaam waren in de Broederschapshuisjes. 

 

Automatisering 
In het documentatiecentrum werd de database verder met informatie gevuld. Door onze 
medewerk(st)ers zijn weer vele honderden foto’s, krantenartikelen, overlijdensadvertenties 
ingevoerd.  
 
Documentatie 
De publicatieverzameling werd ook dit jaar weer fors uitgebreid met aankopen en schenkingen. Ook 
het uitbreiden van genealogische kennis over ons gebied vordert gestaag. Doel hiervan is om zo’n 
volledig mogelijk beeld van de bewoningsgeschiedenis te krijgen.  
 
Bezoekers 
Nog steeds komen regelmatig scholieren en studenten de vereniging benaderen met vragen voor 
informatie ten behoeve van schoolprojecten of afstudeeropdrachten. Opvalt is dat ook de bewoners 
van Leidsche Rijn ons vaker weten te vinden. 
Op maandag- en dinsdagmiddagen werd het documentatiecentrum bezocht door ruim 275 
belangstellenden op zoek naar informatie en door vele tientallen die een of meerdere dvd’s of 
boeken, tijdschriften, speciale uitgaven of magazines wilden aanschaffen. 
 
Educatieve projecten 
Het documentatiecentrum is een maandlang op woensdagmiddag “leslokaal” geweest voor een 
groep kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar om onder leiding van Birgit Postma en Jan Bosman het 
Oral History project Grootmoederstijd voor te bereiden. Zowel “de kinderen van Toen” als “de 
kinderen van Nu” waren erg onder de indruk van het resultaat dat door Cees van de Wens 
gemonteerd was. Het eerste Oral History project, namelijk die over de Tweede Wereldoorlog, uit 
2013, zal naar alle waarschijnlijk komende mei op RTV-Utrecht uitgezonden gaan worden. 
Als “uitleencentrum” heeft ons documentatiecentrum 15 keer bezoek gehad voor het uitlenen van 
onze museumkoffers, waarbij vermeld dient te worden dat de Romeinen-museumkist reeds voor het 
2de jaar de regionale grenzen overschreden heeft en naar een school in Bussum is geweest. De 
spreekbeurtkoffer over de Romeinen is zelfs uitgeleend geweest aan een kind in Zwolle. Deze kreeg 
daarmee een “zeer goed” van zijn juf.  
Tevens rouleerden er 3 reminiscentiekoffers onder de woon-zorginstellingen in onze wijk/gemeente. 
 
Website 
De website mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, het vormt toch voor velen het 
startpunt om vragen te stellen, lid te worden, DVD’s aan te schaffen en lezingen/rondleidingen te 
reserveren. In 2014 is er nog meer functionele informatie toegevoegd op de website zodat mensen 
sneller informatie kunnen vinden over openingstijden en activiteiten.  
Op de jeugd en school pagina kunnen bassischolen diverse koffers en projecten reserveren.  
(Zie http://www.histvervdmh.nl/allesover) 
  

http://www.histvervdmh.nl/allesover


 

 
Lezing van Margreet Staal over de geschiedenis van Haarzuilens 

 
Social media:  
Sociale media zijn nog steeds een effectief middel om in korte tijd nieuws te verspreiden onder een 
groot publiek dat vaak nog niet ons tijdschrift leest. Met name via onze twitter-account komt er meer 
bekendheid voor onze activiteiten en krijgt de historische vereniging meer naamsbekendheid.  Op 
het moment van schrijven heeft de vereniging 293 volgers op twitter en 89 op facebook. 
    
Eind 2014 is de historische vereniging een samenwerking aangegaan met de website Regio Leidsche 
Rijn. Deze samenwerking in de vorm van een pilot houdt in dat de historische vereniging in haar 
tijdschrift reclame maakt voor de portal ‘Regio Leidsche Rijn’. De historische vereniging levert op 
haar beurt content aan op ‘Regio Leidsche Rijn’ wat weer naamsbekendheid kan genereren.  
  
OUDHEIDSKAMER:  

Eind 2013 is via Landschap Erfgoed Utrecht een locatie gevonden in Willeskop waar de vereniging 
veel van de inventaris uit grootmoederskamer (in het voormalig Kabinet aan de Zandweg) en delen 
van haar archief heeft opgeslagen. De familie Van Rijn/Kloek, de nieuwe eigenaren van Thematerweg 
5, gaan onze collectie land- en tuinbouwwerktuigen tentoonstellen op hun Geertjeshoeve.  
 
Vicus 

Het informatiecentrum De Vicus was in 2014 open van 1 april t/m  29 juni en (voor het laatst) van 1 
augustus  t/m 27 oktober op zondagen van 14:00 tot 16:00 uur. In 2015 zal de Vicus worden 
verwijderd en zal de inhoud deels verhuisd worden naar het Castellum. 
 

HOGE WOERD: 

In 2014 is begonnen met de bouw van het Castellum op de Hoge Woerd.  Inmiddels zijn diverse 

bedrijven bekend die zich zullen vestigen in het Castellum. Het Castellumcafé zal zich vestigen op de 

begane grond van het paviljoen. Theater Kikker uit de binnenstad van Utrecht zal de 

theatervoorstellingen verzorgen. 

Met de gemeente Utrecht is overeengekomen dat de historische vereniging een deel van haar 

collectie kastelen zal kunnen tentoonstellen in het Castellum.  

Verder neemt de historische vereniging deel aan de subprogrammacommissie, die de link is tussen 

het programmateam Castellum Hoge Woerd  en de HV. Via deze commissie kan de HV voorstellen 

doen voor de inrichting en programmering van het Castellum en wordt zij geïnformeerd over de 

stand van zaken. 

 

     



 

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering :    

Het tijdschrift van onze vereniging, Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering,  – vol met 

interessante artikelen van veel auteurs - is in 2014 vier keer verschenen.  

     

FINANCIËLE POSITIE:        

Het exploitatieoverzicht van de vereniging over 2014 sluit met een  nadelig saldo van € 1.848,00 (het 

saldo over 2014 bedroeg € 1.586,- negatief). De inkomsten bedroegen in totaal € 21.093,00 terwijl de 

totale kosten € 22.441,00 groot waren.  

Meer informatie is te vinden in de jaarstukken met de cijfers van de jaarrekening 2014 en de 

begroting 2016, die op de Algemene Ledenvergadering van 2015 aan de orde zullen komen. 

 

TENSLOTTE: 

Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2014 op welke wijze dan 

ook voor de vereniging heeft ingezet. 

 

Vleuten, 4 februari 2015 

 

Namens het bestuur, 

 

 

M.J. van der woerd 

secretaris 


