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1. Algemeen 
 
De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is op 12 mei 1981 
opgericht. De eerste Algemene ledenvergadering werd op 10 november 1981 gehouden. 
 
De Statuten werden notarieel vastgelegd op 2 december 1981 en herzien op 24 mei 1993 en een 
laatste herziening op 2 juni 2016. Op 17 oktober 2007 werd notarieel een Vestiging Opstalrecht 
opgesteld voor de historische dorpspomp die de vereniging voor de Broederschapshuisjes, 
Dorpsstraat 1 te Vleuten heeft geplaatst. 
 
De Historische Vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, is statutair gevestigd te 
Utrecht en is ingeschreven in het Handelsregister Utrecht onder nummer 40479360. 
 
Door de Belastingdienst is de vereniging aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) met fiscaalnummer 816587619. 
 
Het adres van de vereniging is: 
 
 Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 
 Dorpsstraat 1 
 3451 BH Vleuten 
 
 E-mail: info@histvervdmh.nl 
 
 

2. Doelstelling van de vereniging 
 
De vereniging heeft conform de statuten tot doel : 
Het behoud van het historische erfgoed binnen het geografisch grondgebied van de voormalige 
gemeenten Vleuten – De Meern , tegenwoordig bekend als de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en 
Vleuten- De Meern, en al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

 het bevorderen van kennis, studie en educatie van de geschiedenis van de gemeenten die 
van oudsher binnen het grondgebied vielen;  

 het overdragen van kennis aan de bewoners van onze regio; 

 het instellen en in stand houden van een historisch archief met het doel de inwoners hiervan 
zoveel mogelijk kennis te laten nemen; 

 het bewaren, beheren en eventueel tentoonstellen van waardevolle historische goederen; 

 het adviseren aan en lobbyen bij de gemeente voor de ontwikkeling en behoud van 
historische erfgoed en 

 het aangaan van samenwerking op het gebied van cultuur-historisch erfgoed, 
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het 
gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.  
 

mailto:info@histvervdmh.nl
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3. De leden van de vereniging 
 
Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen.  
De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en jeugdleden. 
 
Leden betalen een jaarlijkse bijdrage (contributie), waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene 
Ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie voor 2017 is na goedkeuring van de ALV van 
april 2016 verhoogd van 19 euro naar 22 euro. 
Het huidige ledenaantal van de vereniging is ca. 825. 
 
De leden hebben recht op: 
 - het door de vereniging uitgegeven tijdschrift 
 - deelname aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd 
 
In de Broederschapshuisjes in Vleuten is het documentatiecentrum van de Historische Vereniging 
gevestigd. Op openingstijden en op afspraak kan iedereen:  
 - de in het documentatiecentrum aanwezige documenten, foto’s etc. raadplegen en  
 - artikelen, zoals; boeken, dvd’s etc., welke door de vereniging zijn uitgegeven, aanschaffen 
 
De vrijwilligers van de vereniging zijn over het algemeen ook lid van de vereniging. Zij verrichten 
functies zoals; bestuurslid, medewerker documentatiecentrum, redactielid, bezorger van het 
tijdschrift, rondleider, ondersteuner bij activiteiten etc. 
 
Voor hun activiteiten en inzet krijgen de leden en bestuursleden van de vereniging geen geldelijke 
vergoeding. De vereniging heeft geen betaalde personeelsleden in dienst. 
 

4. Het bestuur van de vereniging 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat statutair uit ten minste zeven personen. Bestuursleden 
worden gekozen in een Algemene Ledenvergadering en benoemd voor een periode van drie jaren.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 - Mw. G.A. Oskam, voorzitter 
 - Mw. drs. A. van IJken, secretaris (kandidaat-bestuurslid bij ALV in september 2016) 
 - Dhr.  D. Klooster , penningmeester 
 - Mw. mr. I Horst-Vermaas, lid 
 - Dhr. H.J. van der Meer, lid 
 - Dhr. W.N.M. de Vrankrijker, lid 
 - Dhr. J. Sangers, lid 
 
Jaarlijks treden 2 à 3 leden af. Zij kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden herbenoemd.  
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5. Dienstverlening en activiteiten  
 
Voor het bereiken van de doelstelling ontplooit de vereniging diverse activiteiten zoals lezingen en 
excursies. Voor deze activiteiten maakt de vereniging gebruik van verschillende faciliteiten die 
gehuurd worden of door derden ter beschikking worden gesteld. De vereniging heeft – met 
uitzondering van de historische dorpspomp - geen onroerende goederen in haar bezit.  
 
De historische vereniging probeert bij het organiseren van haar activiteiten zoveel mogelijk rekening 
te houden met ouderen en lichamelijk beperkte mensen. De enige locatie waar dit niet lukt is de 
enkele keer dat wij een activiteit organiseren in de Metaal Kathedraal. De sfeervolle grote zaal van 
deze locatie is alleen met een trap te bereiken. 
 
Documentatiecentrum  
In de Broederschapshuisjes te Vleuten ( Dorpsstraat 1) heeft de historische vereniging een 
documentatiecentrum waar leden en anderen onderzoek kunnen verrichten. Dit 
documentatiecentrum is elke maandag- en dinsdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur en eenmaal per 
maand op zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur geopend. 
In het documentatiecentrum is een uitgebreide bibliotheek aanwezig die primair gericht is op het 
werkgebied van de vereniging. De onderzoeker kan gebruik maken van boekwerken, tijdschriften, 
genealogische publicaties, foto’s en dvd’s. Veel bronnen zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd en in 
een database opgenomen. De bronnen omvatten de periode van omstreeks 1400 tot heden. 
 
Castellum Hoge Woerd  
Castellum Hoge Woerd is een interpretatie van een oud Romeins castellum welke in augustus 2015 
werd geopend op de Hoge Woerd in De Meern. In het castellum zijn een theater, een museum, een 
café/restaurant en Utrecht Natuurlijk (een natuur educatie organisatie) gevestigd. De historische 
vereniging is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het castellum en een aantal leden verzorgen 
rondleidingen en leveren een bijdrage aan het educatieprogramma.  
 
Educatie 
Met basisscholen in Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn wordt intensief samengewerkt om leerlingen 
te interesseren voor de geschiedenis van het gebied. Er zijn vele programma’s ontwikkeld of in 
ontwikkeling voor met name basisscholen. Via de samenwerking met Castellum Hoge Woerd wil het 
bestuur dit in 2017 uitbreiden naar middelbare scholen in de wijken.  
 
Collectie land- en tuinbouwartikelen 
De afgelopen eeuw was de voornaamste werkgever in Vleuten-De Meern de tuinbouwsector. Door 
de bouw van de Vinex-locatie Leidsche Rijn is de tuinbouw nagenoeg verdwenen. De gemeente 
Utrecht heeft een afgebroken kassencomplex in opslag genomen en is nog altijd op zoek naar een 
herbestemming hiervoor. Ook zijn diverse land- en tuinbouwattributen uit de voormalige landbouw- 
en tuinbouw aan de vereniging geschonken. Deze collectie wordt inmiddels deels tentoongesteld in 
de Geertjeshoeve in Haarzuilens. Een groot deel van de collectie moet nog worden gerestaureerd 
waarna deze tentoongesteld kan worden. Voor het opknappen is de vereniging nog altijd op zoek 
naar vrijwilligers. 
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Grootmoederskamer 
Jarenlang heeft de vereniging een Oud-Hollandse stijlkamer tentoongesteld in een locatie die 
inmiddels gesloten is. De inventaris van deze stijlkamer is bij het afbreken van de voormalige locatie, 
in opslag genomen.  Komend jaar wil het bestuur onderzoeken of dit deel van de collectie tentoon 
gesteld kan worden bij bejaarden voorzieningen/huizen. Gebruikers en bezoekers van deze 
voorzieningen, maar wellicht ook scholen in het kader van historische educatie, komen op die manier 
in aanraking met deze vorm van erfgoed. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het oproepen van 
herinneringen bij ouderen door middel van vragen stellen, foto’s bekijken, maar ook door 
voorwerpen te laten zien en voelen, het geheugen gestimuleerd wordt en dat ouderen deze vorm 
van reminiscentie zeer positief waarderen.  Het gebruik van tastbare spullen uit het verleden hebben 
een aantoonbare meerwaarde boven het laten zien van alleen afbeeldingen.   
 
De Romeinse wachttoren 
In september 2013 is in de nabijheid van het Castellum Hoge Woerd  een  replica van een Romeinse 
wachttoren opgeleverd. De historische vereniging heeft bij het ontwerp en de bouw ervan 
gefungeerd als projectmanager. Over de bouw en historie van deze wachttoren is tevens een mooie 
en educatieve dvd productie gemaakt welke als product bij onze vereniging te koop is. Verder 
worden er op en rondom de wachttoren rondleidingen gegeven voor schoolklassen en 
belangstellenden. Ook deze programma’s zijn inmiddels opgenomen in de programmering van het 
Castellum. Dit jaar is de wachttoren door de gemeente Utrecht gerenoveerd nadat er veel schade 
was aangericht door vandalisme.  
 
Lezingen en excursies 
De historische vereniging organiseert per jaar ongeveer 5 à 6 lezingen en 2, veel bezochte, 
thematische excursies. 
  
Overige activiteiten 
Jaarlijks is de vereniging vertegenwoordigd bij diverse publieke evenementen in de regio Vleuten-de 
Meern en Leidsche Rijn. Bij zo’n evenement bemensen onze vrijwilligers een stand om informatie te 
geven over de Historische Vereniging. Bij zo’n gelegenheid worden uiteraard producten van de 
vereniging te koop aangeboden en proberen we bewoners te interesseren voor geschiedenis door 
historische voorwerpen ten toon te stellen. Elk jaar is de historische vereniging met de openstelling 
van ons historische verenigingsgebouw, de Broederschapshuisjes, deelnemer van de Open 
Monumentendag.  
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Projecten 
 
Het bestuur heeft in september 2015 een beleidsdocument goedgekeurd waarin wordt beschreven 
hoe projecten binnen de vereniging dienen te worden uitgevoerd. Hiermee willen we waarborgen 
dat projecten transparant en verantwoord worden uitgevoerd en afgerond 
 
De historische Vereniging is momenteel actief met de volgende projecten: 
 
- Reminiscentiekoffers:  
Reminiscentie betekent letterlijk 'een verschijnsel dat herinneringen oproept aan iets 
overeenkomstigs uit het verleden'. Voor ouderen wordt dit als activiteit in groepsverband 
aangeboden. Het is een methodische en gestructureerde activiteit. Aan de hand van oude 
voorwerpen, muziek of foto's en gerichte vragen, die betrekking hebben op het leven van vroeger, 
worden herinneringen opgeroepen. Ouderen hebben een natuurlijke behoefte om aan het eind van 
hun leven terug te blikken. Reminiscentie is een sociale activiteit zonder therapeutische opzet, maar 
wel met therapeutische effecten. Het is voor het algemeen welbevinden van ouderen belangrijk om 
het verleden te kunnen delen met anderen. De oudere ontleent hier een sterk gevoel van 
eigenwaarde aan. Om hier een bijdrage aan te leveren hebben wij het project Terug naar Toen 
ontwikkeld op basis van voorwerpen uit Grootmoeders Kamer. In samenwerking met het Landschap 
Erfgoed Utrecht (LEU) zijn zes koffers ontwikkeld elk rond een eigen thema. 
In 2015 zijn aan twee overkoepelde ouderenorganisaties elk drie koffers verstrekt. De koffers 
worden over de diverse locaties verdeeld en geruild.  
 

Museumkisten:  
Voor scholen en instellingen (BSO) ontwikkeld de Historische Vereniging museumkisten, met hierin 
lesmateriaal aangevuld met stukken van museale waarde of replica’s. 
 
Museumkoffers:  
Voor individuele leerlingen heeft de Historische Vereniging, in samenwerking met Erfgoed Utrecht, 
spreekbeurtkoffers ontwikkelt welke sinds 2015 worden beheerd en uitgegeven door Castellum 
Museum Hoge Woerd. 
 

- Oral History:  
In de afgelopen jaren heeft de Historische Vereniging drie verschillende oral history dvd’s 
uitgebracht.  
Kinderen interviewden voor deze dvd’s ouderen uit ons gebied achtereenvolgens over De Tweede 
Wereldoorlog, Grootmoederstijd en de Tuinbouwhistorie. Het voornemen is deze reeks de komende 
jaren verder uit te breiden. 
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6. Jaarplan 2017  
In dit hoofdstuk worden de plannen voor het komende jaar beschreven met, waar mogelijk, een 
doorkijk naar de daarop volgende jaren. Deze plannen worden, waar nodig, financieel vertaald en 
opgenomen in de begroting. 
 
De Historische Vereniging is van plan in 2017 de volgende activiteiten te ontplooien: 
 
- Promotie en Ledenwerving: 
Het bestuur heeft de ambitie om het aantal leden komende jaren verder te verhogen naar ten minste 
900. Door de bouw van Leidsche Rijn zijn er tienduizenden nieuwe bewoners komen wonen in het 
gebied ten westen van de A2. De vele archeologische vondsten, de opening van Castellum Hoge 
Woerd en de toegenomen belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en in dit gebied in het 
bijzonder, wil het bestuur aangrijpen voor een promotiecampagne van de Historische Vereniging. Die 
promotiecampagne zal o.a. bestaan uit het aanwezig zijn op verschillende activiteiten in de wijken, 
een vernieuwde website, het houden van lezingen en organiseren van excursies.  
Gezien de grotere interesse voor geschiedenis onder jongeren in onze wijken zal de historische 
vereniging een jeugdlidmaatschap verkennen. Een speciale digitale nieuwsbrief voor deze doelgroep 
zou het eerste initiatief zijn. Daarnaast zouden speciale filmavonden voor jongeren tot de 
mogelijkheden behoren. Ook bij wijk en buurtactiviteiten zal de vereniging zich profileren en 
historische kennis uitdragen.  
 
Daarnaast wil de vereniging haar samenwerkingsverbanden met regionale zusterverenigingen 
intensiveren. Hier zijn al stappen gezet in de vorm van gezamenlijke activiteiten met o.a. Oud 
Utrecht, de Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven, de Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging (SHHV) en Stichting Hugo Kotestein. 
 
- Tijdschrift: Sinds 1981 geeft de vereniging viermaal per jaar een tijdschrift uit. Sinds 2015 is dit een 
full-color editie.  De naam van dit tijdschrift is “Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering”. Voor 
2017 wil de redactie naast de reguliere tijdschriften, een zogenaamde special uitgeven over de 
veelzijdige geschiedenis van het Oude Raadhuis te Vleuten met foto’s en verhalen. In samenwerking 
met de huidige eigenaar van dit monumentale pand zal gezocht worden naar sponsoren. Bezien 
wordt of een dergelijke uitgave ook voor het Verenigingsgebouw aan de Zandweg te De Meern 
mogelijk is. 
In het komend jaar wordt een special voorbereid met representatieve artikelen uit voorgaande 
jaargangen om daarmee nieuwe bewoners kennis te laten maken met een doorsnee van eerder 
gepubliceerde artikelen. Planning is om deze in 2018 uit te gegeven. 
Daarnaast wordt voor het volgende jubileumjaar 2021 bezien of het mogelijk is om een boek uit te 
geven waarin het oeuvre van de schilder Graafland wordt beschreven. Nu al is de redactie begonnen 
met het in kaart brengen (fotograferen/documenteren) van werken welke niet in het bezit zijn van 
de vereniging.   
 
- Documentatiecentrum: Naast de vaste openstelling op maandag- en dinsdagmiddag is het 
documentatiecentrum ook open op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand.  
 
Het documentatiecentrum van de vereniging is gehuisvest in de historische Broederschapshuisjes 
aan de Dorpstraat te Vleuten. Deze hebben een monumentenstatus. Het interieur is sterk verouderd 
en voldoet niet meer aan de leef- en klimaateisen van deze tijd. Met de eigenaar (de Broederschap), 
de gemeente en monumentenzorg wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om verbeteringen aan 
te brengen   
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Doordat in 2015 de Vicus is ontruimd en veel spullen naar onze opslagruimte (bunker Williskop) zijn 
verhuisd is er ruimte om het documentatiecentrum te herinrichten.  Hier is in 2016 een start mee 
gemaakt. De huur van de bunker Williskop is door de huidige beheerder (Erfgoed Utrecht) per 1 jan 
2017 opgezegd. Met de eigenaar van het complex en een medehuurder die daar ook een depot van 
historische goederen heeft wordt bekeken of (tijdelijke) verlenging van de huurovereenkomst 
mogelijk is. Zo niet dan moet er gezocht worden naar een alternatieve locatie. Dit laatste zal 
waarschijnlijk gepaard gaan met extra kosten waar in de begroting van 2017 en verder rekening mee 
gehouden moet worden. 
 
Het inventariseren en digitaliseren van de huis-, familie- en bijzondere archieven wordt voortgezet. 
Ook wordt het fotoarchief verder aangevuld met hoge resolutie scans. 
 
De Historische Vereniging beschikt al jaren over een deel van het zogenaamde Archief Van der Poel. 
Dit archief bestaat uit getranscribeerde akten uit het rechterlijk archief van onze voormalige 
gemeentes, met name de akten die handelen over roerende en onroerende zaken. Een tweede deel 
van dit archief bevindt zich in het Gemeente archief in Weesp. Ook daar is het archief inmiddels 
gedigitaliseerd. Het plan is om in samenwerking met het Gemeente archief Weesp de 
gedigitaliseerde delen uit te wisselen waardoor beiden over het complete archief beschikken.  
Een dvd met dit complete archief wordt als een nieuw product van de vereniging te koop 
aangeboden.  
 
Tot slot willen we onze dvd’s over de geschiedenis van De Meern en Vleuten professionaliseren en 
van commentaar (voice-over) voorzien. Deze films zijn nu nog veelal zonder geluid. Onze ervaring is 
dat er veel interesse is voor deze oude filmbeelden uit onze dorpen. 
 
- Website: Een tweede visitekaartje van de Historische Vereniging is de website. Er is gekeken naar 
de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de uitstraling van de website. In 2016 is een vernieuwde 
website ontwikkeld welke in augustus 2016 live is gegaan.  
 
- In 2015 heeft een werkgroep de zogenaamde Limes-app gevuld met wandel en fietsroutes in ons 
gebied. De Limes-app is een initiatief van de heer Lex Albers1 en anderen. De bedoeling is om in en 
rond plaatsen langs de gehele Limes fiets en wandelroutes te ontwikkelen die men kan lopen dan wel 
fietsen met behulp van de app. Langs deze routes kunnen mensen vervolgens via de app informatie 
lezen en beluisteren over de geschiedenis van de Limes. Deze app zal komend jaar een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij het verkrijgen van aandacht voor lokale historie in ons gebied en de activiteiten 
van onze vereniging.  
 
-Straatnamenboekje 
Op 21 mei 2016 is het eerste straatnamenboekje, ‘Straatwijs in Leidsche Rijn’ gepresenteerd en aan 
burgemeester van Zanen aangeboden. Dit boekje beschrijft de betekenis van de straatnamen in De 
Woerd, Langerak, De Balije en Veldhuizen. Als de verkoop van het boekje naar tevredenheid verloopt 
zal in de komende jaren telkens een volgend deel worden uitgebracht over de betekenis van 
straatnamen in andere buurten van Leidsche Rijn. 
 
  

                                                           
1 http://www.langsdelimes.nl en IZI travel gids (IOS, Windows en Android) 
 

http://www.langsdelimes.nl/
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- Hoge Woerd:  
In augustus 2015 is een interpretatie van het Romeinse Castellum op de Hoge Woerd geopend. Delen 
van het museum van onze vereniging - “de Vicus” - zijn verhuisd naar het Castellum. Castellum Hoge 
Woerd is een belangrijke alliantiepartner van de Historische Vereniging en een springplank naar 
meer leden in Leidsche Rijn. In 2017 zal de samenwerking met het Castellum worden geïntensiveerd, 
o.a. door de uitbreiding van het educatieprogramma (zie verderop). 
 
Daarnaast is het idee opgevat om in samenwerking met Castellum Hoge Woerd, lokaal in de 
nabijheid van historisch belangrijke punten, zogenaamde satelliet-musea, in te gaan richten. Dit zijn 
kleine thematische exposities bij horeca en openbare gelegenheden (buurthuis/bibliotheek) welke 
betrekking hebben op bijvoorbeeld verdwenen kastelen en/of wisseltentoonstellingen. Voornemen 
is om voor 2017 ten minste twee van dergelijke locaties in te richten en deze de komende jaren 
verder uit te breiden. 
 
- Collectie land- en tuinbouwwerktuigen:  
Een groot deel van de collectie is in 2014 ondergebracht op de Geertjeshoeve in Haarzuilens. Tot nu 
toe is het lastig geweest hiervoor vrijwilligers te vinden. Ambitie blijft om met de restauratie van 
deze collectie oude landbouwwerktuigen te starten.  
 
- Archief Tuindersbond Vleuten- de Meern.  
Het archief van de Tuindersbond van Vleuten- de Meern is in 2014 aan de Historische Vereniging 
geschonken. Het maakt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons gebied sinds het begin 
van de 20e eeuw inzichtelijk, althans, nadat het archief goed gearchiveerd en ontsloten is. In 2017 
willen we proberen met studenten van de Archief- en Documentatieschool of de Universiteit van 
Utrecht het archief verder te ontsluiten. Wellicht zullen we hiervoor fondsen moeten verwerven. 
 
- Rondleidingen:  
Met de komst van het Castellum zal de behoefte aan vrijwilligers alleen maar toenemen. In 2015 
hebben zich al een groot aantal additionele vrijwilligers gemeld voor zowel de rol van vrijwilliger van 
het documentatiecentrum als voor de rol van ad hoc vrijwilliger bijvoorbeeld bij de ondersteuning bij 
de opbouw/afbouw van onze lezingen. 
In 2017 zullen we o.a. in overleg met Landschap Erfgoed Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht 
bekijken hoe we nog beter vrijwilligers kunnen krijgen en behouden. 
 
- Lezingen en excursies:  
Activiteiten zijn een belangrijk onderdeel om de bewoners van onze wijken kennis te laten maken 
met de historie van onze streek. Middels activiteiten willen wij de bewoners actief benaderen. 
Daarnaast is het een middel om de vereniging nog meer bekendheid te geven. De activiteiten zijn 
vooral gericht op deelname van groepen geïnteresseerden uit de bewoners, zeker niet alleen voor 
leden. Inmiddels is een duidelijke toename merkbaar in het aantal aanmeldingen voor de lezingen. 
Hierdoor zijn de kosten ook zeker aan het stijgen. Behalve inkomsten welke worden opgebracht door 
deelnemers zal een beroep gedaan worden op financiële middelen vanuit de vereniging. In het 
verleden waren activiteiten gericht op de eigen leden en daarmee gratis. Vanaf het jaar 2016 zal een 
bescheiden toegangsprijs gevraagd worden. Leden van de vereniging krijgen korting. 
Voor de realisatie van de lezingen en activiteiten willen we waar mogelijk gebruik maken van veel 
vrijwilligers van onze vereniging. Daarnaast trachten we zoveel mogelijk gebruik te maken van 
plaatselijke ondernemers, al dan niet sponsoren. 
Ook in 2017 willen we een zestal lezingen presenteren. De onderwerpen hiervoor zullen we kiezen 
uit verschillende actuele thema’s zoals: het 20 jarig bestaan van Leidsche Rijn. Daarnaast willen we 
een reeks themabijeenkomsten gaan organiseren met als werktitel “Leer mij mijn wijk kennen”. 
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Op dit moment worden de meeste activiteiten nog het meeste vanuit het bestuur geïnitieerd en 
opgezet. Het is de bedoeling dat de activiteiten-commissie wordt uitgebreid met inbreng van leden 
die de organisatie en planning op zich nemen. 
Daarnaast willen we bezien hoe we de samenwerking met andere (zuster)organisaties in de regio 
kunnen uitbreiden. 
 
- Open Monumentendag: Vanaf medio 2015 heeft de vereniging niet deelgenomen aan de werkgroep 
Open Monumentendag van de stad Utrecht. In 2017 zal in samenwerking met Castellum Hoge Woerd 
bekeken worden hoe de Historische Vereniging invulling zal geven aan Open Monumentendag en of 
zij gaat participeren in de werkgroep.  
 
Educatie: 
 
- Museumkisten/Spreekbeurtkoffers: in 2014 zijn de leskisten over Grootmoederstijd en Tuinbouw 
alsmede een Spreekbeurtkoffer beschikbaar gekomen voor de scholen in ons werkgebied (Vleuten, 
De Meern en Leidsche Rijn). De Spreekbeurtkoffer is gemaakt op verzoek van kinderen en geeft 
informatie over de Romeinse tijd, Grootmoederstijd en de Tweede wereldoorlog. Er zijn voor het 
voorjaar van 2015 weer 6 bestellingen binnengekomen van scholen en particulieren hiervoor. 
De lesprogramma’s met de bijbehorende kisten voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs 
zullen ontwikkeld gaan worden. Evenals speciaal voor de doelgroep ontwikkelde 
museumrondleidingen. Het plan is om in 2017 nieuwe museumkisten te ontwikkelen met als 
onderwerp Middeleeuwen. 
 
Voor de jeugd van 9-11 jaar is er in najaar 2015 gestart met een nieuw ontwikkeld activiteitenplan 
voor de groep Graaf Junior. Eens per maand komt deze groep in het Castellum bij elkaar en onder 
leiding van een vrijwilliger en met medewerking van een archeoloog van de gemeente Utrecht zullen 
diverse aspecten van de archeologie behandeld worden. Zij krijgen een Graaf Junior T-shirt dat zij bij 
elke bijeenkomst aanhebben. Elk Graaf junior jaar wordt afgesloten met een gezamenlijke 
bijeenkomst van ouders en leiding en de kinderen krijgen een certificaat.   
 
Op initiatief van de Historische Vereniging is medio 2015 gestart met de opleiding van 
jeugdrondleiders “de Kijkwijzers” in Museum Hoge Woerd voor de jeugd van 11 tot 16 jaar. Deze 
rondleiders richten zich op de jeugd (peer-to-peer education) en zullen volgens rooster vanaf 
oktober 2015 maandelijks op zondag jeugd/familierondleidingen verzorgen. Door deelname aan 
deze groep krijgen de kinderen een grote betrokkenheid bij en met hun erfgoed, leren zij er over te 
vertellen, leren zij samenwerken en krijgen les in het “spreken in het openbaar”. Als de kinderen een 
deel van de collectie onder de knie hebben gekregen ontvangen zij een deelcertificaat en kunnen 
vervolgens ingeroosterd worden. 
Naast hun rondleidingen komt deze groep maandelijks bij elkaar om nieuwe delen en collecties van 
het museum te leren en om gezamenlijk een nieuw bordspel te ontwikkelen rond de boot “De 
Meern 1”. 
 
Verder is het plan om programma’s te ontwikkelen voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd. Dit 
varieert van het bouwen van een middeleeuwse kasteeltoren van papier en karton tot het maken 
van een Romeins mozaïek met echte stukken steen. Deze projecten worden nog meer in detail 
uitgewerkt. 

 
In het schooljaar 2016-2017 zal er een nieuwe groep starten: Kijkwijzer junior. Deze groep zal wat 
betreft opzet erg lijken op de Graaf Junior groep. Deze groep zal ook 8 x per jaar bij elkaar komen, 
een shirt ontvangen en aan het einde een certificaat. Als afsluiting mogen deze kinderen hun 
ouders/familie rondleiden.   
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Deze groep komt dus niet in de plaats van de Kijkwijzers; momenteel is die groep zo hecht dat er nog 
geen veranderingen in de samenstelling is geweest en de intentie is uitgesproken om dit te 
continueren.  Deze groep zal vanaf september ook gaan rondleiden over de Limes en de wachttorens. 
Afspraak is gemaakt dat ze ook in het komend jaar nog uitsluitend op de laatste zondag blijven 
rondleiden in tweetallen, altijd onder begeleiding van een volwassene en niet op verzoek op feestjes 
en gedurende de werkweek. Dit alles omdat het naar schoolgaan prioriteit heeft.   
Doelstelling voor 2016-2017: allround rondleiders worden, afmaken van 2 spellen rond de Meern 1. 
Doelstelling voor 2017-2018: kijkwijzers maken individuele keuze uit elk 5 voorwerpen die wij in 
depot hebben en maken hier geheel zelfstandig hun mini tentoonstelling van. 
 
Vanaf september zullen de beide erfgoedbendes ook weer activiteiten georganiseerd worden die 
individueel afgenomen kunnen worden. 
Het programma voor de woensdagmiddagen zal dan zijn; 
Woe 1:  Erfgoedbende, vanaf 6 jaar 
Woe 2:  Graaf junior bijeenkomst 
Woe 3:  Kijkwijzer junior bijeenkomst 
Woe 4: Erfgoedbende in samenwerking met Utrecht natuurlijk 
 
Het jaarprogramma is voor al deze groepen al ontwikkeld 
 
Ten behoeve van de contacten en de inventarisatie van behoeften zullen voor volgend jaar juni 2017 
alle 21 plaatselijke basisscholen bezocht worden en gesprekken aangegaan worden met de ICC van 
de school. Natuurlijk wordt tijdens deze bijeenkomst alle mogelijkheden binnen het museum en de 
Historische Vereniging als bron van kennisoverdracht benadrukt. 
 
Tijdens het leefexperiment van Pax Romana zullen ook diverse activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd worden om hun ook deelgenoot te maken van dit bijzondere project. 
 
- Reminiscentiekoffers:  
Het Reminiscentiekoffers-project is in 2014 afgerond en gereedgekomen met in totaal 6 koffers. De 
koffers worden na vijf jaar gebruik met betrokkenen geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 
Projecten 
- In 2016 is financiering beschikbaar gekomen voor het projectplan “Van Vicus tot Vinex”, een 
aandeel in uw omgeving, een aandeel in elkaar. Dit projectplan wil de Historische Vereniging in 2017 
voort zetten. Met dit projectplan willen we de rijke geschiedenis van de wijken in Vleuten, De Meern 
& Leidsche Rijn onder de aandacht brengen. Dit zal gedaan worden door per wijk een aansprekende, 
vrij toegankelijke educatie/rondleiding te organiseren over en langs lokaal historische plaatsen in de 
wijk. Na afronding van dit project neemt de Historische Vereniging de ontwikkelde wijkactiviteiten op 
in het programma van de vereniging zodat wij deze ook in de toekomst kunnen aanbieden aan 
bewoners of andere geïnteresseerden.  
Met dit project denken wij in eerste termijn voor de negen wijken zo’n 600 inwoners te bereiken en 
enthousiast te maken. Verwachting is dat het een zogenaamd “inktvlek effect” heeft en wij het 
programma kunnen herhalen, waardoor een grotere groep bereikt wordt. 
Bovenstaand projectplan heeft geleid tot een uniek samenwerkingsproject van de 
projectontwikkelaar van het nieuwbouwproject Haarzicht. Deze projectontwikkelaar sponsort de 
vereniging door voor iedere nieuw opgeleverde woning in het project Haarzicht de bewoners een 
jaar lang een bijzonder lidmaatschap van onze vereniging aan te bieden. 
 
-In 2016 heeft de vereniging haar 35 jarig jubileum gevierd. In de komende jaren worden plannen 
ontwikkeld voor de grootschalige viering van ons 40 jarig jubileum.  Om tegen die tijd te beschikken 
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over voldoende financiële middelen zullen er in de jaarlijkse begroting middelen gereserveerd 
worden. 

 
-De Historische Vereniging wil in 2017 haar diverse museumwaardige eigendommen in kleine (of 
grote) tentoonstellingen bij lokale (horeca) gelegenheden tentoonstellen. De activiteiten-commissie 
zal dit plan verder uitwerken. 

 
In 2017 wil de Historische Vereniging een professionele verhalenverteller in de lokale horeca 
verhalen laten vertellen over de lokale geschiedenis.  

 
Op het gebied van Oral history wil de Historische Vereniging in 2017 weer een dvd ontwikkelen in de 
serie “Kinderen van Toen”. Deze keer zal de insteek zijn om kinderen interviews te laten houden met 
bekende oudere ondernemers, bewoners van oude straten en /of bewoners van oude panden zoals 
de Hamtoren en park Voorn. 

 
In 2015 is in combinatie met het fotoboek van dhr. Werry Crone – “Groeten uit Vleuten-De Meern” – 
een fototentoonstelling georganiseerd. Deze heeft in 2016 in het stadhuis van de gemeente Utrecht 
gestaan en is daarna gaan rouleren bij lokale openbare gelegenheden in Leidsche Rijn. Deze activiteit 
wordt in 2017 voortgezet. 
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7. Financiën    
 
Algemeen 
Met de door de leden betaalde contributie worden de vaste lasten zoals huur en nutsvoorzieningen 
voldaan. Ook het tijdschrift wordt uit deze bron betaald. 
 
Over de financiële uitgaven wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Een controlecommissie onderzoekt de uitgaven en geeft advies aan de ALV. 
Over de met subsidies uitgevoerde projecten wordt verantwoording afgelegd aan de 
subsidiegevende instanties. 
 
Doordat de begroting uit september 2016 niet werd goedgekeurd blijft dit beleidsplan gebaseerd op 
de in april 2016 door de ALV goedgekeurde begroting. 
 

BEGROTING 2017           

          Begroting 

          2017 

          Huijgen 

BATEN         € 

Contributies         17.325,00  

Bijdrage gemeente         2.500,00  

Overige activiteiten         1.300,00  

Rente         450,00  

          21.575,00  

            

LASTEN           

Verenigingstijdschrift         -7.750,00  

Documentatiecentrum         -800,00  

            

Verenigingskosten:           

-   huisvesting Documentatiecentrum         -7.250,00  

-   huisvesting  Vicus         0,00  

-   depot Willeskop         -500,00  

-   overige kosten         -4.500,00  

            

          -20.800,00  

Resteert         775,00  

            
Verkoop boeken, tijdschriften en 
verzamelbanden         1.500,00  

Resultaat projecten         0,00  

Kostprijs/inkoop verkochte boeken e.d.         0,00  

Dotatie diverse fondsen         -500,00  

            

          1.000,00  

RESULTAAT         1.775,00  
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TOELICHTING OP DE 
BEGROTING             

              

BATEN   
De contributieopbrengst is gebaseerd op 
825 leden;         

Contributies   t/m 2016 bedroeg de contributie 19 euro.          

    Vanaf 2017 bedraagt deze 21 euro         

              

              

              

              

LASTEN           Begroting 

            2017 

              

            € 

Verenigingstijdschrift   Drukwerk       12.300 

    Overige productiekosten       0 

    Verzendkosten       1.350 

    Aan leden doorberekende verzendkosten       -1.500 

    
Opbrengst losse nummers lopende 
jaargang       -100 

            12.050 

    Opbrengst advertenties       -4.300 

            7.750 

              

              

LASTEN (vervolg)             

            Begroting 

            2017 

              

            € 

Documentatiecentrum   Boeken,periodieken etc       0 

    Abonnementen/lidmaatschappen       500 

    Verzekering (Opstal)       350 

            850 

              

              

Depot Willeskop           500 

              

              

Huisvesting   Huur       2.950 

    Energie       1.700 

    Telefoon       400 

    Schoonhouden       300 

    Klein onderhoud       200 
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    Vaste lasten       600 

    Overige kosten       1.200 

            7.350 

              

Huisvesting Vicus             

    Huur       0 

    Klein onderhoud       0 

    Overige kosten Vicus       0 

            0 

              

Overige kosten   Administratie/Secretariaat       1.000 

    Automatisering       500 

    Representatie       2.500 

    Acquisitie       0 

    Porti        200 

    Dr. Gravendeelprijs       0 

    Vergaderingen       0 

    Bankkosten       300 

    Lezingen       600 

    Open Monumenten Dag       0 

    Vervanging apparatuur       0 

    Overige kosten       105 

            5.205 

              

              

Dotatie diverse 
fondsen   Fonds jubileum  2016       500 

    Fonds investeringen/activiteiten       0 

              

            500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


