
Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 12 april 2017 in De Schakel, 

Vleuten. 

Aanwezig: (21 leden) M.J. van der Woerd, T. Drenth, A. van Zoeren, H. van der Meer, R. van Bommel, 

G. Tilstra-Graafland, D. Klooster, M. van den Broek, W.C.M. van den Broek, M.A. Staal-Spekman, M. 

van Harten, R. Wingelaar, J. Schutte, R. Pouw, J. Bosman, J. Sangers, I. Horst, F. Horst, W. de 

Vrankrijker, G. Oskam, A.H.P. van IJken-van Zanten 

Afgemeld: C. Rasch, V. Voorn 

Agenda 

1. Opening  

2. Vaststelling agenda 

3. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 14 september 2016 

4. Jaarverslag 2016 

5. Begroting 2017 

6. Jaarrekening 2016 

7. Wijziging huishoudelijk reglement m.b.t. gezinslidmaatschap 

8. Haarzicht 

9. OMD 

10. Vacature fondsenwerving 

11. Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 14 september 2016 

De vergadering heeft geen inhoudelijke opmerkingen. De notulen zijn daarmee goedgekeurd.  

 

4. Jaarverslag 2016 

De voorzitter licht toe dat in de eerste alinea van het jaarverslag per abuis vermeld staat dat 

de HV drie ere leden heeft. Het juiste aantal ereleden is vier. Het tijdschrift staat niet bij de 

activiteiten vermeld, maar omdat het een van de primaire bezigheden van de vereniging is, 

zal hier volgend jaar beter naar gekeken worden. 

 

De Vrankrijker geeft aan dat de toeloop naar het project Van Vinex tot Vicus vorig jaar iets 

tegenviel. Scholen konden de toezegging niet altijd waarmaken. Het project was in De Woerd 

een succes omdat het was aangesloten bij een buurtvereniging. Dit jaar sluit de HV met het 

project aan bij lokale activiteiten als de Waterwinmarkt Terwijde en de markt van Parkwijk. 

Door middel van de te realiseren nieuwsbrief kunnen meer leden kennis nemen van Vinex 

tot Vicus en worden ze actiever uitgenodigd.  

 



De voorzitter legt uit dat het Castellum Hoge Woerd studiohuur vraagt bij activiteiten, omdat 

de exploitatie van Theater Kikker is, niet van de gemeente. De gemeente heeft een verzoek 

van de HV gehad tot verhoging van de subsidie.  

 

Bosman meldt dat de Limesapp af is, op een paar wijzigingen na. De geluidsopname was 

tijdrovend. Op Romeinendag in mei wordt de app opgeleverd.  

 

5. Jaarrekening 2016 

De voorzitter verklaart waarom de cijfers te laat ter inzage lagen bij de Broederschapshuisjes. 

De penningmeester gebruikt een ander boekhoudsysteem dan zijn voorgangers. Een aantal 

posten konden niet goed vergeleken worden en aantal zaken, waaronder de inkoopprijzen 

van de voorraad, waren onbekend. Het DB zal de gang van zaken evalueren om dit de 

volgende keren te voorkomen. 

 

Bij de vorige ALV is verzuimd een nieuwe kascommissie in te stellen, ondanks agendering. De 

voorzitter heeft Folkert Horst en Kees Rasch gevraagd voor de commissie. De voorzitter 

vraagt de vergadering toestemming dat zij als kascommissie opgetreden. De vergadering gaat 

akkoord. De kascommissie zal ook bij de najaars-ALV de financiële stukken controleren.  

 

De penningmeester licht de resultatenrekening toe.  Er wordt opgemerkt dat de 

goederenbeweging onduidelijk is en onbekend is wat er precies verdiend wordt aan een 

bepaald boek. De penningmeester geeft aan dat sinds januari wordt opgeschreven wat er 

verkocht is in de BSH.    

 

De penningmeester licht de balans toe. De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de 

verkoopprijzen. De kascommissie heeft geadviseerd  Van Vicus tot Vinex, Straatwijs in 

Leidsche Rijn en de dvd’s  voor inkoopprijzen op te nemen en de overige voorraad op nul te 

waarderen. Deze herwaardering dient als bestemmingsreserve op de creditzijde van de 

balans te komen, zodat de correctie op de voorraden aanwijsbaar worden.  

 

Horst leest het verslag van de kascommissie voor. De financiële stukken zijn goedgekeurd. De 

kascommissie adviseert dat het inkopen te allen tijde door een bestuurslid goedgekeurd 

dient te worden. De verkopen via Castellum Hoge Woerd dienen onder de 

verantwoordelijkheid van de beheerder BSH te worden gebracht. Momenteel worden alle 

activiteiten onder een kop geboekt, maar of en welke lezingen kostendekkend zijn is 

onduidelijk. Activiteiten dienen te worden gedifferentieerd naar aard en soort. De voorzitter 

bedankt de kascontrolecommissie, de aanbevelingen worden doorgevoerd.  

 

De vergadering keurt de jaarrekening goed. Schutte is tegen. De vergadering keurt de balans 

goed.  

 

6. Begroting 2017 

Sangers verklaar waarom er voor 3.000 euro verbouwingsvoorziening is gereserveerd.  

 

Van der Meer licht toe dat wij momenteel de bunker in Willeskop rechtstreeks via KPN 

huren.  

  

De vergadering stemt in met de begroting.  



 

7. Bestuursstructuur  

Alle bestuursleden lichten kort hun functie toe. Rein Pouw en  en Rien van Bommel zijn 

bereid de penningmeester te ondersteunen. Rien van Bommel zal als reservelid van de 

kascommissie fungeren. Jan Schutte en Ad van Zoeren zullen samen de vacature van 

fondsenwerver vervullen.  

 

Sangers licht toe dat de openstelling van de BSH op de eerste zaterdag van de maand 

geëvalueerd wordt. Aart Jan Velt en Ad van Zoeren zijn bereid samen de zaterdagen voor 

hun rekening te nemen.   

 

De Vrankrijker meldt dat bij de lezingen 50% van de aanwezigen niet-leden zijn. Zij worden 

bereikt via persberichten, mond-tot-mond reclame en social media. De opbrengsten zitten 

rond het nulpunt.  

 

8. Wijziging huishoudelijk reglement 

Horst licht het voorstel wijziging huishoudelijk reglement toe. Tweede en verdere personen 

uit een huishouden krijgen voor een lidmaatschap van tien euro dezelfde reductie voor 

activiteiten van de vereniging. De vergadering neemt het voorstel niet aan en vindt dat alle 

gezinsleden van de ledenprijs gebruik kunnen maken.  

 

9. Haarzicht 

De projectontwikkelaar van Haarzicht doneert 3.000 euro zodat de nieuwe bewoners een 

jaar lidmaatschap van de HV cadeau krijgen. De wijk krijgt 550 woningen, potentie voor 

uitbreiding van het ledenaantal.  

 

10. OMD 

Op 9 september was een regionaal overleg met instanties als Woerden OMD, stichting tot 

behoud van gemalen en de stad Utrecht OMD. Het streven is volgend jaar een gezamenlijke 

activiteit te organiseren. Erik Graafstal zal dit jaar een wandeling rondom de vindplaats van 

het schip De Meern 1 organiseren die 20 jaar geleden gevonden is.  

  

11. Rondvraag 

Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat er een foto wazig in het tijdschrift staat. Staal-

Spekman legt uit dat de foto niet in de proefdruk stond en dat dit de redactie ontkomen is. 

 

Staal-Spekman vraagt of de adverteerders dit jaar eerder op de hoogte worden gebracht van 

de tarieven van adverteren in 2018. De secretaris geeft aan dat dit onderwerp op de agenda 

staat voor de bestuursvergadering van oktober. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 

Verslaglegging: Afiena van IJken  


