Notulen (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering op maandag 29
juni 2020 (aanvang 19.30 uur)
Aanwezig: Jan Sangers, Jan Schutte, Ad van Zoeren, Margreet Staal, Wim de Vrankrijker, Edwin van
den Berg, Cor Pothmann en Arjo Roersch van der Hoogte.
Afwezig: Gerda Oskam, Harry v/d Meer en Arthur v/d Leij.
Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
Door afwezigheid van de voorzitter (Gerda Oskam) en vice-voorzitter (Harry van de Meer), opent de
plaatsvervangend voorzitter en penningmeester (Edwin van den Berg) de vergadering. De agenda
wordt vastgesteld.
2. Update n.a.v. Covid-19
De plaatsvervangend voorzitter benoemt kort de gevolgen van de Covid-19 (corona)crisis. Tussen 12
maart en 2 juni zijn de Broederschapshuisjes dicht geweest en zijn alle lezingen en activiteiten afgelast
(zoals de al reeds geplande Historische Cafe’s, de 75 jaar vrijheid dialoog, enz). Vanaf 2 juni zijn de BSH
beperkt open. Zo is het historische cafe in de vorm van een besloten vrijwilligerscafe alsnog
georganiseerd, met groot succes en tevredenheid.
Ander gevolg van de crisis is een lichte daling in het aantal leden. Als gevolg van natuurlijk verloop,
verhuizingen en andere redenen, neemt per jaar het aantal leden af met ongeveer 40-50 leden.
Normaal gesproken worden deze opgevuld met nieuwe leden die zich bij activiteitenaanmelden. De
afgelopen maanden is door afgelastingen van activiteiten het aantal nieuwe leden nauwelijks
toegenomen. Gelukkig zijn sommige activiteiten weer begonnen en deze hebben gelijk voor nieuwe
leden gezorgd.
3. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 18 september 2019
De plaatsvervangend voorzitter herinnert de aanwezigen kort aan de onderwerpen, met nadruk op
het Meerjaren Beleidsplan (MJBP).
De notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019
De plaatsvervagend voorzitter laat het jaarverslag zien. Hij bespreekt kort de vier speerpunten uit het
MJBP. Het eerste punt betreft het vrijwilligersbeleid dat is goedgekeurd binnen het bestuur en de hoop
is dat er meer te melden over de nog aan te stellen vrijwilligerscoordinator tijdens de Najaars-ALV in
september. Het tweede punt is de ruimere openstelling van de BSH. Dit wordt o.m. ter hand genomen
door de extra open middag op donderdag en organisatie van het historisch cafe. De plaatsvervangend
voorzitter benadrukt dat dit van belang is om de gemeente, als belangrijkste subsidieverstrekker te
laten zien dat de vereniging een maatschappelijke rol inneemt. N.a.v. een vraag van Cor Pothmann
wordt besproken wat verschil is tussen subsidieverstrekkers, sponsors en adverteerders. Pothmann
noemt bijvoorbeeld een bedrijfslidmaatschap dat voor de langere termijn van groot belang kan zijn.
De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat met het MJBP de basis biedt om dergelijke
mogelijkheden te promoten en geeft aan dat met AM (project Haarzicht) al een lange termijn
overeenkomst is. Het derde speerpunt betreft het bereiken van nieuwe bewoners. Hoewel goede

initiatieven waren ontwikkeld is dit speerpunt als gevolg van de coronacrisis niet van de grond
gekomen. Daarnaast ontbreekt er nog een gestructureerd plan. Het laatste speerpunt is het
toegankelijk maken van de (digitale) collectie. Wim de Vrankrijker neemt kort het woord en geeft aan
hoeveel tot nu bereikt is, de werkgroep heel goed bezig is, maar benadrukt dat het een proces van de
lange adem is.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5. Jaarrekening 2019 en Verslag Kascontrolecommissie 2019
De plaatsvervangend voorzitter legt kort een aantal bedragen uit de jaarrekening uit n.a.v. enkele
vragen van Margreet Staal over de kosten van het tijdschrift en in hoeverre de opbrengst van de
adverteerders deze dekken. Verder laat de plaatsvervangend voorzitter zien dat de gemeentelijke
subsidie is ontvangen voor 2018, 2019 en 2020. Maar benadrukt dat voor 2021 nog geen zekerheid is
en het bestuur deze ‘gewoon’ moet aanvragen. Tenslotte licht hij toe dat als gevolg van een mooie
donatie, de subsidies van de gemeente en de hogere advertenties de uiteindelijke jaarrekening hoger
is uitgevallen dan de begroting.
Lid van de Kascommissie Jan Schutte geeft kort aan dat hij en Martin Brand alles in orde hebben
bevonden en er geen verdere toelichting nodig is.
Cor Pothmann wijst op een textuele fout in het verslag van de kascontrolecommissie. “De
kascontrolecommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid in het boekjaar 2019” moet zijn De kascontrolecommissie stelt aan de ALV voor om het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid in het boekjaar 2019.
Tenslotte legt Jan Schutte zijn functie in de kascontrolecommissie per september neer en moet er
een opvolger gezocht worden.
De vergadering stemt in met de jaarrekening en balans.
6. Komende activiteiten
Wim de Vrankrijker geeft een korte uitleg over de volgende activiteiten die in de komende maanden
georganiseerd worden:
1. 4 juli: Traveling farmmuseum (vanaf boerderij Hof ter Weyde)
2. Zomer: Fietstocht langs Historische boerderijen
3. 26 augustus: Webinar over Vleuten, Vleuterweide, Veldhuizen en de Balije. Hiervoor hebben
zich al 30 mensen aangemeld.
4. 12 september: Open Monumenten Dag (Broederschap + Vikingrijn)
5. 15 oktober: Lezing Hoge Weide door Marieke Arkema
6. 30 oktober: Seniorenmorgen bibliotheek De Meern
De plaatsvervangend voorzitter wil benadrukken dat het bestuur het waard vindt om extra financien
uit te geven voor digitale lezingen/webinars als dat betekent dat er extra zichtbaarheid is en tot extra
leden kan leiden.
7. Jaarthema’s

De plaatsvervangend voorzitter vermeld nog kort de grote thema’s voor de komende jaren. In 2020
was dat 75 jaar vrijheid. In 2021 gaat het om 40-jaar HV, Broederschap 550 jaar en eventueel een
breder project rond Ode aan het Nederlands Landschap. In 2022 zijn de thema’s Utrecht 900 jaar
stadsrechten (welke redelijk concreet is), 900 jaar waterschappen en 350 jaar Oude Hollandse
Waterlinie. Wim de Vrankrijker geeft aan dat dankzij het MJBP het bestuur goed voorbereid is om
dergelijke grote thema’s op te pakken. Het geeft richting voor de komende jaren.
8.

Rondvraag en sluiting

Jan Schutte heeft een tweetal vragen. Als eerste ziet hij graag de lezing over de Loop van de Rijn
herhaald worden (deze was ongeveer 3 jaar geleden. Zijn tweede vraag is of hij de BSH mag
gebruiken voor een aantal gesprekken met de familie Gravendeel. Dit is akkoord.
Ad van Zoeren geeft aan dat hij contact heeft met de erven Verder en zij zijn bereid om het kostuum
en de vitrinekast voor de oud-burgermeester Verder in ere te herstellen. In het kader van 40 jaar HV
zou dat een mooi cadeau zijn.
Jan Sangers geeft aan dat het misschien goed is om de moderne geschiedenis van Vleuten-De Meern
zichtbaarder te hebben, op de website of d.m.v. een stuk in het tijdschrift. Hij kreeg namelijk bezoek
van jonge mensen en zij wisten niets van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente en waren daar
zeker geinteresseerd in.
Hiermee sluit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 20:30.
Namens het bestuur,
A. Roersch van der Hoogte

