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Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 12 april 2017 

3. Beleidsplan 2018 

4. Begroting 2018 

5. Kandidaatstelling 2e secretaris Arjo Roersch van der Hoogte 

6. Vacature bestuurslid commissie erfgoed 

7. Instellen commissies financiën, activiteiten, documentatiecentrum 

8. Restauratie BSH 

9. Rondvraag en sluiting 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

 

2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 12 april 2017 

Rien van Bommel merkt op dat hij bij de Najaars-ALV 2016 uitvoerig heeft stilgestaan bij de 

jaarrekening en dat er een uitvoerige discussie was ontstaan over hoe om te gaan met de 

voorraden en kostprijzen. Hij heeft niet ingestemd met de jaarrekening. Dit alles is niet 

weergegeven in de notulen. Marjo van der Woerd vindt ook dat er te weinig over de 

discussie is weergegeven. De voorzitter benadrukt dat de notulen geen woordelijk verslag 

zijn. Op alle andere punten worden de notulen goedgekeurd.  

 

3. Beleidsplan 2018 

De voorzitter licht het beleidsplan 2018 kort toe. Zij vult daarbij aan dat Paul Hartman bereid 

gevonden is crowdfunding op te zetten. Daarna licht Wim de Vrankrijker zijn portefeuille 

activiteiten toe. Dankzij samenwerking met de bibliotheek worden nieuwe doelgroepen 

bereikt. De HV zit in de werkgroep die zich bezighoudt met de archeologische vondsten van 

Haarzicht. Harry van der Meer vult aan dat wij vrijwilligers te kort komen bij activiteiten.  

 

Kees Rasch merkt op dat op pagina 7 wordt gemeld dat de archieven Van der Poel zich in 

Weesp in plaats van Bunnik bevinden. Tevens informeert Kees naar de kosten die gemoeid 

zijn met de verhuur van de ruimtes van het Castellum. De voorzitter legt uit dat de ruimtes 

geëxploiteerd worden door Theater Kikker en dat ook voor de HV een commerciële prijs 

berekend wordt. 

 



De ALV stelt vragen bij de subsidie die de HV voor de vrijwilligerskamer ontvangen heeft en 

of de kosten hiervoor al gedeclareerd zijn. De penningmeester zegt dat er niks gedeclareerd 

is. De voorzitter belooft dat dit wordt uitgezocht. Marjo van der Woerd licht toe dat er wel 

degelijk door de heer Graafstal een declaratie is ingediend bij de Historische Vereniging. 

 

Rien van Bommel zet kanttekeningen bij de samenwerking met AM en het gebruik van het 

woord “lidmaatschappen” die de nieuwe bewoners van Leidsche Rijn Centrum ontvangen. 

Wim de Vrankrijker zal dit veranderen in “vier kwartaalbladen”. Wim legt ook uit dat een 

grotere oplage van het tijdschrift de HV 9.000 euro in plaats van 12.100 (550 x 22) zal kosten.   

 

Ingrid Horst licht de portefeuille educatie toe. Het CHW kan op veel schoolbezoeken rekenen 

en ook zal het voortgezet onderwijs benaderd worden. Er zijn echter te weinig vrijwilligers en 

alles wordt nu door Jan Bosman uitgevoerd.  

 

Jan Sangers licht de verbouwing van de BSH toe. Momenteel is er nog geen bericht over de 

vergunningsaanvraag. Daar moet op gewacht worden. Jan beschrijft de verbouwingsplannen: 

de zolder wordt ontsloten, de kap krijgt een volledig beschoten binnenzijde. Er wordt CV 

geïnstalleerd en er komt een nieuwe trap, naast voordeur, met vide-indeling. Boven ontstaat 

extra expositieruimte  en kunnen er wisselingen getoond worden. Rien van Bommel 

informeert of de Broederschap een bijdrage van de huurder verwacht. Jan zegt dat enkel de 

herinrichtingskosten voor de HV zijn, maar dat de hoogte van de huur zal worden 

herberekend. Jan verzekert de ALV dat er naar een droge ruimte voor de opslag gekeken 

wordt en dat hij momenteel twee opties heeft.  

De BSH ontvangt met grote regelmaat bezoekers, afhankelijk van het weer. Er is voldoende 

bezetting.  

 

4. Begroting 2018 

De voorzitter begint met een terugblik naar de vorige ALV en de adviezen van de 

kascommissie. Die worden doorgelopen. Sommige hiervan zijn al doorgevoerd, maar andere, 

zoals de invoering van de grootboeknummers en de regel dat bij uitgaven van meer dan 200 

euro het bestuur moet worden ingelicht, gedeeltelijk of nog niet.  

De penningmeester licht de begroting toe. Momenteel worden de voorraden op nul 

gewaardeerd, maar de penningmeester probeert nog steeds de inkoopprijzen te achterhalen. 

Hij ziet daar een rol voor de financiële commissie. De inkomsten zijn in de begroting bewust 

laag gehouden, de lasten zijn hoger geschat, waardoor het resultaat 2018 negatief zal 

worden. Voor een aantal zaken in het beleidsplan, zoals de ornamenten van Dengh is geen 

geld en zullen fondsen/subsidies/crowdfunding aangeschreven moeten worden.  

Rien van Bommel adviseert om van de verkopen in de BSH een apart hoofdstuk te maken.  

Dries, Rien en Rein zullen met een nieuwe jaarrekening van 2016 komen, omdat bepaalde 

uitgaven en investeringen niet consistent zijn weergegeven in 2016. Een nieuwe jaarrekening 

2016 is tevens een goed startpunt voor 2017. 

 De ALV gaat akkoord met de begroting 2018. 

 



 

5. Kandidaatstelling Arjo Roersch van der Hoogte 

De voorzitter licht toe dat gezien de werkdruk in het bestuur er behoefte aan een tweede 

secretaris is. Arjo Roersch van der Hoogte woont sinds 4 jaar in Leidsche Rijn en werkt als 

postdoc aan de Universiteit van Glasgow, Schotland. Geschiedenis is zijn passie en hij sluit 

zich aan bij de HV om een bijdrage te verlenen.  

 

Arjo wordt unaniem door de ALV verkozen in de functie van secretaris.  

 

6. Vacature bestuurslid commissie erfgoed  

Ingrid Horst heeft na zes jaren in het bestuur van de HV besloten te stoppen. De vacature zal 

meegestuurd worden met de stukken voor de voorjaars-ALV.  

 

7. Instellen commissies financiën, activiteiten, documentatiecentrum 

Rien van Bommel en Rein Pouw hebben zich aangeboden voor de financiële commissie en 

worden bij deze ingesteld. Rien wil graag de doelstellingen van de commissie weten. De 

voorzitter legt uit dat van de commissies gevraagd wordt het bestuurslid te helpen met de 

uitvoering van zijn taken en hem/haar te adviseren.  

 

Wim zoekt voor de commissie activiteiten ondersteuning voor een nieuw te starten project 

voor de nieuwbouwwijk Haarzicht. 

 

8. Restauratie BSH 

Zodra zaken bekend zijn omtrent de verbouwing, wordt dit gemeld via de nieuwsbrief en de 

website. 

  

9. Rondvraag en sluiting 

Jan de Jonge merkt de verfraaiing van het tijdschrift op, maar dringt aan op 

kwaliteitsbewaking, want er verschijnen fouten in artikelen.  

 

Rien van Bommel merkt op dat het telefoonnummer van de voorzitter in het tijdschrift niet 

klopt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

Verslaglegging: Afiena van IJken  


