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Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 18 april 2018 in De Schakel, 

Vleuten 

Aanwezig: (26 leden), H. van der Meer, R. van Bommel, A. Roersch van der Hoogte, W.C.M. van den 

Broek, M. van den Broek, C.W.M. Rasch, J. de Jonge, R. Pouw, J. Sangers, I. Horst, W. de Vrankrijker, 

G. Oskam, M. Brand, M. Staal-Spekman, J. Braat, R. Wingelaar, J. Bosman, A. van der Leij, J. Fokker, 

R. Heller, F. Horst, M. van de Hart, J. Schutte, E. van ’t Veen, E. van den Berg, A. van Zoeren. 

Afgemeld: A. van Zoelen, J.G. Schroten, T. Drenth, A.H.P. van IJken-van Zanten, M.J. van der Woerd, 

M. van Veldhuizen. 

Agenda 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 20 september 2017 (bijlage 1)    
3. Kandidaatstelling penningmeester Edwin van den Berg en twee algemeen bestuursleden 

Arthur van der Leij en Martijn van Veldhuizen (bijlage 2) 
4. Herverkiezing drie bestuursleden (bijlage 2) 
5. Jaarverslag 2017 (bijlage 3)  
6. Als vervolg op de behandeling van de jaarrekening 2016 in de ALV van 12 april 2017 is op 

advies aan het Bestuur door de toen benoemde Financiële Commissie een nieuwe 
jaarrekening 2016 (bijlage 4) opgesteld. Hierbij heeft u de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. Verzoek aan de vergadering om de herziene jaarrekening 2016 goed te keuren 

7. Jaarrekening & toelichtingen 2017 (bijlage 5 & 6) 
8. Balans 01-01-2017  

a. Balansen Jaarrekeningen 2016 & 2017 (bijlage 7) 
b. Verklaring van verschillen (bijlage 8) 

9. Verslag Kascontrolecommissie (bijlage 9) 
10. Vacature (2x) kascontrolecommissie 
11. Rondvraag en sluiting  

 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Kees Rasch stelt voor om punt 9 van de 
agenda, het verslag Kascontrolecommissie naar voren te brengen, tussen agendapunten 5 en 
6. Iedereen gaat akkoord met de nieuwe agenda. 

 
2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 20 september 2017 

De notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen en wijzigingen goedgekeurd.  
 

3. Kandidaatstelling penningmeester Edwin van den Berg en twee algemeen bestuursleden 
Arthur van der Leij en Martijn van Veldhuizen 
De voorzitter legt uit dat naar aanleiding van het vertrek van de vorige penningmeester, het 
bestuur heeft gezocht naar een nieuwe penningmeester met ervaring. Edwin van den Berg 
woont sinds 1994 in Vleuten en is sindsdien lid van de vereniging. Edwin heeft diverse 
bestuurlijke functies gehad binnen een middelgrote atletiekvereniging en zijn financiële 
achtergrond maakt hem uitermate geschikt voor de functie van penningmeester. Edwin wordt 
unaniem door de ALV verkozen in de functie van penningmeester.  
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De voorzitter licht toe dat het bestuur heeft gekozen om de vacature van Ingrid Horst te laten 
vervullen door twee algemeen bestuursleden vanwege de vele erfgoed en educatie 
activiteiten en om Jan Bosman in zijn velen activiteiten nog beter te ondersteunen. 
 
Arthur van der Leij is altijd geïnteresseerd geweest in de lokale geschiedenis. Nu hij meer tijd 
heeft, wil hij zich daar graag meer aan gaan wijden. Verder zit Arthur al lange tijd in de 
redactie. Arthur wordt unaniem door de ALV gekozen in de functie van algemeen bestuurslid. 
 
Martijn van Veldhuizen is afwezig en wordt door de voorzitter geïntroduceerd. Martijn is 
docent geschiedenis en houdt zich bezig met nieuwe lesmethodes rond het 
geschiedenisonderwijs. Hij is zeer geïnteresseerd in erfgoed en educatie en is daarmee een 
goede aanvulling in een team met Arthur en Jan Bosman. Martijn wordt unaniem door de ALV 
verkozen in de functie van algemeen bestuurslid. 
 
De voorzitter bedankt namens het bestuur Ingrid voor al het werk wat zij heeft verricht als 
bestuurslid voor de vereniging en prijst haar enorme meerwaarde in de vele succesvolle 
erfgoed en educatie projecten die onder haar verantwoordelijkheid in de afgelopen jaren zijn 
uitgerold.  
 

4. Herverkiezing drie bestuursleden 
Rien van Bommel merkt op dat de zittingstermijn van het bestuur drie jaar is en dat het 
betekent dat er over drie jaar zes vacatures open komen te staan. Hij vraagt zich af of hierover 
binnen het bestuur is gesproken. De voorzitter meldt dat dit ter sprake is geweest binnen het 
bestuur en het een actiepunt van het bestuur wordt om de samenloop van aftreden binnen 
het bestuur in de toekomst te vermijden. Rien van Bommel wijst vervolgens op de statuten 
dat als een nieuw bestuurslid halverwege instapt, hij of zij dan het rooster van aftreden van 
zijn of haar voorloper overneemt. Rien van Bommel stelt voor om het rooster van aftreden 
toe te voegen aan het ALV-verslag.  
 
Harry van der Meer benadrukt het enthousiasme en de gedrevenheid van iedereen binnen de 
redactie en om hem heen en hij wil graag, ondanks zijn drukke baan, hen blijven aansturen en 
de redactie en communicatie portefeuille nog graag voor drie jaar blijven vervullen. Harry 
wordt unaniem door de ALV herkozen. 
 
Wim de Vrankrijker bespreekt de verschillende activiteiten en projecten die hij in de afgelopen 
jaren heeft mogen organiseren (zoals de VtV evenementen of het nieuwe Haarzicht project). 
Hij benadrukt dat nu hij met prepensioen is hij er nog meer in kan stoppen en nog heel graag 
met veel plezier drie jaar wil doorgaan. Wim wordt unaniem door de ALV herkozen. 
 
Gerda Oskam benadrukt dat als opgeleid historica geschiedenis in haar hart zit en dat zij 
ontzettend trots is de vele activiteiten die de vereniging organiseert. Tegelijkertijd geeft zij 
aan het niet altijd even leuk te hebben gevonden als gevolg van menig wisseling van de wacht 
binnen het bestuur en de vele brandjes die zij heeft moeten blussen. Hierdoor stelt zij, is zij 
niet altijd toegekomen aan drie doelen (verdiepen, verbinden en verbreden) die zij voor ogen 
had toen zij drie jaar geleden voorzitter werd. Zij hoopt onder meer de cohesie binnen het 
bestuur de komende jaren te bevorderen. Gerda wordt unaniem door de ALV herkozen. Rien 
van Bommel wil graag opgemerkt hebben dat hij niets tegen Gerda als bestuurslid heeft, maar 
wel in een rol als voorzitter. 
 

5. Jaarverslag 2017 
De voorzitter licht het Jaarverslag 2017 kort toe en geeft aan dat getracht is het jaarverslag 
wervender te maken. 
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Rien van Bommel vraagt zich af hoe het precies zit met het aantal leden. In het jaarverslag 
wordt het aantal van 829 vermeld, terwijl op basis van de contributies het aantal leden 842 is. 
Jan Bosman bevestigd dat het aantal leden 842 is, maar dat de onduidelijkheid over het aantal 
leden sterk afhangt van wanneer de peildatum is. Daarnaast merkt hij dat het verschil 
verklaard wordt door het aantal ‘speciale leden’. Kees Rasch bevestigt dit en stelt dat een 
overzicht van het aantal leden alleen mogelijk door middel van een peildatum, of dat nu 31 
december of 1 januari is. De voorzitter benadrukt het belang van een goed overzicht van het 
aantal leden en vraagt of de nieuwe penningmeester kan kijken welke peildatum als 
uitgangspunt genomen kan worden. 
 
Evalien van ’t Veen vraagt zich af of het mogelijk is een overzicht te krijgen van de 
leeftijdsopbouw van de leden en zo te weten of de vereniging te ‘oud’ wordt en daarmee wat 
te doen. Dit blijkt niet mogelijk, omdat er geen leeftijd wordt opgenomen in het 
ledenadministratiesysteem. 
 
Evalien van ’t Veen en Rien van Bommel vragen zich af wat er nu gaat gebeuren met de twee 
siervazen, waarbij Rien van Bommel toevoegt dat het goed zal zijn om zich te herbezinnen op 
het project. De voorzitter legt uit dat als gevolg van wisselingen in het bestuur beide vazen 
nog geen plaats hebben gekregen in restaurant Dengh, maar dat het realiseren hiervan nog 
steeds de ambitie is en blijft. Maar dat er inderdaad opnieuw goed gekeken moet worden of 
het realiseerbaar is. De voorzitter voegt daaraan toe dat het inderdaad tijd zal kosten en niet 
wil zeggen dat het in 2018 gaat lukken. In 2018 neemt het bestuur inzake de twee siervazen 
de volgende standpunten in. 1) willen we het überhaupt wel als de eigenaar er niet op zit te 
wachten. 2) Wie gaat er financiers zoeken? Het is niet alleen iets wat het bestuur zou moeten 
regelen. 3) Willen wij er als vereniging zelf geld insteken? 
 
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
De voorzitter overhandigd Margreet Staal-Spekman en Jan Schutte een oorkonde voor hun 
benoeming als erelid van de vereniging. 
 

6. Verslag Kascontrolecommissie 
Namens de Kascontrolecommissie licht Kees Rasch het verslag toe. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen in 2017 heeft het bestuur een financiële commissie opgericht. Dit heeft 
geresulteerd in een Herziene Jaarrekening en Balans 2016, die de basis heeft gevormd voor 
de Herziene Jaarrekening en Balans 2017. De commissie wil benadrukken dat er geen 
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ten opzichte van de voorafgaande jaren zijn er 
per 1 januari 2017 twee beleidswijzigingen van het bestuur doorgevoerd in de Jaarrekening 
en Balans 2017. De eerste wijziging is het standaard opnemen van de voorraad voor een 
bedrag van € 1000,-. De tweede wijziging is de aanpassing van het startkapitaal van 10.000 
gulden naar 10.000 euro, overigens een verschuiving binnen het eigen vermogen. De 
Kascontrolecommissie adviseert de vergadering om in te stemmen met de Herziene 
Jaarrekening en Balans 2016, in te stemmen met de Jaarrekening en Balans 2017 en de 
waarnemend penningmeester decharge te verlenen. 
 
De commissie heeft tot slot een speciaal woord van dank voor de financiële commissie. 
 

7. Nieuwe jaarrekening 2016 
De waarnemend penningmeester neemt het woord en legt uit dat het herzien van twee 
volledige boekjaren een huzarenstukje is geworden waar de kascontrolecommissie al de 
hoofdpunten van heeft genoemd. De waarnemend penningmeester benadrukt dat een van 
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de zaken waar het bestuur zich over gebogen heeft was om de jaarrekening en balans 
dusdanig op te stellen dat het past bij een vereniging als de onze met een ANBI-status en dus 
geen winstoogmerk. In het afgelopen jaar is de balans € 1949,- in de plus gekomen, een mooi 
resultaat voor een vereniging als de onze.  
 
Rien van Bommel vraagt of het klopt dat de huisvestingsubsidie voor de Broederschapshuisjes 
in 2017 niet is ontvangen. De waarnemend penningsmeester bevestigt dit en legt uit dat de 
gemeente op basis van de eerder aangeleverde financiële stukken en huidige regelgeving 
heeft geconstateerd dat de vereniging vermogend genoeg is om een dergelijke subsidie niet 
toe te kennen. Het bestuur heeft daar bezwaar tegen aangetekend maar dit bezwaar is niet 
ontvankelijk verklaart. Het bestuur   hoopt met de herziene jaarrekening en daarmee nieuwe 
balanspositie de komende jaren wel weer in aanmerking te komen voor huisvestingssubsidie. 
 
De Herziene Jaarrekening en Balans 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

8. Jaarrekening & toelichtingen 2017 
Evalien van ’t Veen merkt op dat het verhelderend werkt als op de jaarrekening de hoogte van 
de contributie zichtbaar is. De waarnemend penningmeester stelt voor dit mee te nemen in 
de toelichting van de jaarrekening en balans 2018. 
 
De Jaarrekening en Balans 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

9. Balans 01-01-2017 
a. Balans en Jaarrekeningen 2016 & 2017 

De Balans en Jaarrekening 2016 & 2017 worden door de vergadering goedgekeurd. 
b. Verklaring van verschillen 

De Verklaring van verschillen worden door de vergadering goedgekeurd.  
 

De waarnemend penningmeester wil ter afsluiting van de financiële stukken nogmaals 
 benadrukken welke megaprestatie de financiële commissie heeft geleverd en biedt namens 
 het bestuur de  commissie als blijk van waardering een kistje wijn aan.  
 

10. Vacature (2x) kascontrolecommissie 
Na twee jaar hebben Kees Rasch en Folkert Horst besloten hun functie als lid van de 
Kascontrolecommissie neer te leggen. Er volgt een discussie of de naam van de commissie 
dient te worden veranderd dan wel of het beter is duidelijk te hebben wat de 
Kascontrolecommissie precies doet. Kees Rasch legt uit dat als je de naam wil veranderen dat 
dan de statuten gewijzigd dienen te worden. Het is dus beter om helder te maken wat de 
Kascontrolecommissie nu precies doet in een functieomschrijving.  
 
Met twee open vacatures meldt het zittende reserve-lid Rien van Bommel zich om de eerste 
openstaande vacature als lid van de Kascontrolecommissie in te vullen. Als tweede lid meldt 
Martin Brand zich aan. Martin is sinds 1 jaar lid van de vereniging. Hiervoor is hij lange tijd lid 
geweest van de historische vereniging te Vianen waar hij alle mogelijke functies heeft 
ingevuld. Tenslotte meldt Jan Schutte zich als reserve-lid en zijn alle vacatures voor de 
Kascontrolecommissie ingevuld.  
 

11. Rondvraag en sluiting 
Folkert Horst vraagt zich af of het bestuur al bezig is met de nieuwe privacywetgeving die op 
25 mei ingaat. Bestuurslid Jan Sangers geeft aan dat hij voor de volgende bestuursvergadering 
een voorlopig rapport heeft opgesteld waarin hij de consequenties van de nieuwe wetgeving 
voor de vereniging heeft opgesomd. Voor 25 mei zullen de leden, zeer waarschijnlijk via de 
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nieuwbrief op de hoogte worden gebracht van de stappen die de vereniging zal nemen om te 
voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. 
 
Rien van Bommel merkt op dat de dorpspomp voor de Broederschapshuisjes er niet best aan 
toe is en vraagt of in de begroting een klein bedrag gereserveerd kan worden voor onderhoud 
dan wel reparatie. De voorzitter geeft aan dat dit een actiepunt is voor het bestuur voor de 
begroting van 2019. 
 
Jan Sangers meldt dat Bouwbedrijf Kok BV uit de De Meern de verbouwing van de 
Broederschapshuisjes gaat uitvoeren, maar het is nog niet duidelijk wanneer wordt begonnen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 

Verslaglegging: Arjo Roersch van der Hoogte  

 


