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1. BESTUURSVERSLAG 

 

1.1 INTRODUCTIE  

We kunnen helaas niet om het feit heen dat ook voor de Historische Vereniging 2020 een jaar was 

waarin het COVID-19 virus grotendeels bepalend was. We prijzen ons gelukkig dat de meeste van onze 

vaste vrijwilligers gezond bleven, maar de pandemie had soms wel een trieste impact op het 

gezinsleven van medewerkers. Verder was 2020 een jaar waarin we door de kabinetsmaatregelen 

tegen COVID-19 wekenlang ons in 2019 zo mooi verbouwde museum/kenniscentrum de 

Broederschapshuisjes moesten sluiten. Ook een aantal evenementen kon geen doorgang vinden, zoals 

de Historische Dialoog in het kader van 75 jaar vrijheid en de historische café’s. Lezingen met publiek 

erbij konden na maart niet meer gehouden worden. Ook onze lezingen in samenwerking met 

bibliotheken en verzorgingstehuizen voor senioren, kon helaas niet doorgaan.  

1.2 FLEXIBILITEIT IN COVID-19 JAAR  

Gelukkig konden een aantal andere activiteiten wel doorgaan in 2020. Ons zeer gewaardeerde 

tijdschrift kon blijven verschijnen en gedistribueerd worden door vrijwilligers.  Net voor Pasen hebben 

we overgebleven jaargangen van ons tijdschrift verspreid onder de verzorgingstehuizen in ons gebied 

die op dat moment gesloten waren. Ook hebben we de tijd gebruikt om ons collectiebeleid te 

ontwikkelen en te digitaliseren.  In de loop van het jaar zijn we als eerste Historische Vereniging van 

de provincie Utrecht gestart met het geven van online lezingen, webinars. Webinars bleken ook een 

nieuw publiek te trekken en bleken een groot succes.  

De historische café’s hebben we van een publieksevenement omgebouwd tot het houden van een 

medewerkerscafe’s waarin we binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen toch 

probeerde wat gezelligheid en sociaal contact te organiseren tussen vrijwilligers onderling. We 

breidden onze samenwerking met andere historische verenigingen en musea uit in de voorbereiding 

op Utrecht 900 jaar en 900 jaar georganiseerd waterschapsbeheer dat in 2022 wordt gehouden.  

In het kader van het 550-jarig bestaan van de eigenaar van ons museum/kenniscentrum De 

Broederschap van Onze Lieve Vrouwe werkten we met samen met hen aan een jubileumboek en feest 

ter ere van hun 550-jarig bestaan. Ook met lokale kunstenaars hielden we een evenement binnen de 

coronamaatregelen onder de titel “museum of forgotten skills”. In samenwerking met Beleef Leidsche 

Rijn organiseerden we historische fietstochten waar ook een filmpje voor is gemaakt.  

Tot slot benutten we 2020 ook om ons voor te bereiden op het jaar 2021 waarin de Historische 

Vereniging 40 jaar bestaat. Een nieuw bestuurslid Communicatie en Marketing werd in het najaar in 

de ledenvergadering gekozen. Met name in 2020 bleek verder weer hoe belangrijk onze goede relatie 

met de lokale pers en regionale media is. Daardoor konden we niet alleen blijven communiceren met 

ons publiek via tijdschriften, nieuwsbrieven, social media en onze website - maar ook door de lokale 

pers en regionale media. 
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1.3 MEERJARENBELEIDSPLAN  

In het Meerjarenbeleidsplan van de Historische Vereniging zijn een viertal speerpunten gedefinieerd. 

Ook in dit COVID-19 jaar hebben we hieraan naar vermogen gewerkt. 

1. Zo hebben we de ambitie om veel nieuwe bewoners te bereiken, zowel uit de oude dorpskernen 

als de nieuwe wijken in ons gebied. Acties en cadeaulidmaatschappen hebben tot nog toe beperkt 

tot permanente leden geleid, uit evaluatie zal vooralsnog een meer persoonlijke aanpak volgen.  

2. Daarnaast wil de Historische Vereniging van de Broederschapshuisjes een trefpunt maken voor 

ontmoetingen, onderzoek en tentoonstellingen voor historisch geïnteresseerden. Er is een start 

gemaakt met een ruimere openstelling maar door Corona hebben Historisch Cafés nog niet kunnen 

plaatsvinden. 

3. Ten behoeve van het voorgaande punt zijn we, net als voor overige activiteiten, afhankelijk van 

vrijwilligers. Hiervoor is een helder vrijwilligersbeleid ontwikkeld, de organisatiestructuur is tegen 

het licht gehouden en diverse functiebeschrijvingen zijn gemaakt en geactualiseerd.  

4. In 2019 zijn we begonnen met een langdurig project om archief en collectie beter digitaal 
toegankelijk te maken. Mede ter ondersteuning van dit doel is in 2020 de website vernieuwd en in 
januari 2021 bij de opening van ons jubileumjaar gelanceerd. In het bezoekersdeel van de BSH is 
een aparte PC geplaatst waar de bezoeker zelf kan zoeken in de reeds bestaande digitale collectie. 

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de status van alle acties uit het Meerjarenbeleidsplan. 

1.4 ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  

In 2020 werden, twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Als gevolg van het uitbreken van de 

corona pandemie en de daarop volgende lockdown werd de ALV van 15 April uitgesteld tot 29 juni 

2020. Op deze ALV werd de jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019 met algemene stemmen door de 

leden aangenomen. Tevens kregen de leden een update van het Meerjarenbeleidsplan. De ALV werd 

afgesloten met een lezing door oprichter en lid van het eerste uur Ad van Zoeren. 

Op 30 september 2020 vond de Najaars ALV plaats waarin het Meerjarenbeleidsplan centraal stond en 

werd goedgekeurd. De begroting voor 2019 werd goedgekeurd door de leden. Bestuurslid 

communicatie en marketing Harry van der Meer stelde zich niet meer verkiesbaar en trad terug, net 

als bestuurslid documentatiecentrum Jan Sangers. Harry werd opgevolgd door Hans Scholten, terwijl 

voor de positie van Jan Sangers nog naarstig wordt gezocht naar een opvolger. 
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1.5 VRIJWILLIGERS  

Zowel bestuursleden als een groot aantal andere actieve leden van de Historische Vereniging dragen 

als vrijwilliger bij aan de activiteiten. Het aantal actieve vrijwilligers is in 2020 is stabiel gebleven op 

ongeveer 10% van al onze leden, zo’n 80 mensen die onbezoldigd en belangeloos in meer of mindere 

mate een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelstellingen. Dankzij vrijwilligers konden we 

ook een extra dagdeel ons museum/kenniscentrum openen.  

1.6 ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE  

In 2020 zijn geen ereleden of Leden van Verdienste benoemd. Per 31 december 2019 kent onze 

Vereniging de volgende ereleden: Prof. Dr. Ina Isings (†), Ad van Zoeren, Jan Schutte, Margreet Staal-

Spekman, Jan Bosman en Rein Pouw. Per 31 december 2019 zijn Lid van Verdienste: Kees Rasch, Tiny 

de Groot, Jan de Jonge, Anne de Moraaz Imans, Jan Bos, Jan van Zuijlen, Theo Wolters en Veronique 

Voorn-Verkleij.  

1.7 BESTUUR 

Het bestuur bestond was in 2020 als volgt samengesteld: 

 

Naam Functie Einde 
termijn 

Nevenfuncties 

Gerda Oskam Voorzitter 2021 Lid Algemeen Bestuur 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 
Lid Raad van Toezicht Sport Utrecht 
Lid Landelijke Verkiezingscommissie D66 
Vrijwilliger Vrienden van het Máximapark 

Arjo Roersch van der 
Hoogte 

Secretaris 2022 Consultant/Project Manager Uniresearch 
B.V. 

Edwin van den Berg Penningmeester 2022 Senior Risk manager Athora Netherlands 
(Zwitserleven/Reaal) 

Wim de Vrankrijker Bestuurslid 
publieksevenementen 

2021  

Hans Scholten Bestuurslid 
communicatie en 
marketing 

2023 Zelfstandig communicatieprofessional 
Secretaris stichting Grasnapolsky  

 

In 2020 hebben Harry van der Meer, Jan Sangers en Arthur van der Leij in verband met persoonlijke 

omstandigheden hun activiteiten als bestuurslid moeten beëindigen. 

In 2020 kwam het bestuur 12 maal in vergadering bijeen. 

1.8 LEDEN  

In 2020 zijn 63 nieuwe leden ingeschreven en 42 leden uitgeschreven uit de ledenadministratie. Het 

totale aantal leden op 31 december 2020 bedroeg 873 (2019: 852) leden, waaronder 5 ereleden en 8 

leden van verdienste. Daarnaast zijn er 32 (2019: 36) niet betalende leden, met name 

zusterverenigingen en gratis jaarabonnementen uit acties zoals project Haarzicht. 
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2. PUBLIEKSEVENEMENTEN 

2.1  ACTIVITEITEN 

Vanaf maart 2020 zijn er maar heel weinig activiteiten georganiseerd als gevolg van de 

coronapandemie. De activiteiten die wel doorgang vonden trokken ook minder bezoekers omdat men 

ondanks de maatregelen die in acht genomen werden zeer terughoudend was. Uiteraard zorgde dit 

voor minder publiciteit en minder direct contact met nieuwe bewoners en mogelijke nieuwe leden. 

 
Na de zomer is besloten om webinars te organiseren. Om de kwaliteit van de presentaties te 

garanderen is er besloten om een forse eenmalige investering te doen in de benodigde audiovisuele 

apparatuur. Dit bleek een goed besluit. Veel kijkers van de webinars waren goed te spreken over de 

professionele aanpak. Maar nog fijner was te zien dat we met deze webinars ook een heel nieuw 

publiek wisten te bereiken, wat weer leidde tot meer publiciteit en ook meer nieuwe leden. 

 

`   
 
In 2020 zijn veel geplande activiteiten als gevolg van de coronapandemie geannuleerd.  Hieronder volgt 

een overzicht van de activiteiten die wel plaatsvonden in 2020.1 

 

Datum Activiteit Verzorgd door Aantal 
bezoekers 

8 jan Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers & 
relaties 
Lezing: De grote storm 
Locatie: de Zandweg, de Meern 

Historische Vereniging 70 

18 jan Rondleiding door Gerda Oskam in boerderij 
Terweide 

Historische Vereniging 40 

23 jan Lezing door hans van Bemmel, de historie van 
het Amsterdam-Rijn kanaal. Locatie: metaal 
kathedraal  

Historische Vereniging 75 

31 jan Seniorenochtend in Bibliotheek de Meern,  HV, i.s.m. Bibliotheek 25 

2 febr Kinderactiviteit met Linda Dielemans. Locatie 
bibliotheek LRC 

HV, i.s.m. Bibliotheek 20 

 
1 Bij de on-line events staan de aantallen genoemd van de live kijkers. Het bleek dat de presentaties achteraf nog 
door een veelvoud bezocht werden. 
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13 febr  Lezing door Kees Rasch, wandelingen langs 
de Limes, Locatie Museum Hoge Woerd 

HV, i.s.m. Castellum 40 

11 mrt Lezing door Herre Wynia, update recente 
opgravingen, Locatie Museum Hoge Woerd 

HV, i.s.m. Castellum 40 

13 juni Historisch Cafe. Ontmoetingsactiviteit , op 
uitnodiging, locatie BSH 

Historische Vereniging 15 

1 aug Medewerking aan activiteit vanuit 
winkelcentrum Terwijde. Informatie over 
historische plekken 

Winkelcentrum Terwijde 30 

26 aug Eerste webinar: Vleuten en omgeving. Door 
Gerda Oskam 

 45 live 
kijkers 

12 sept Jubileum & tentoonstelling Broederschap Broederschap i.s.m. HV 100 

 Open Monumentendag, openstelling BSH HV 100 

23 sept Lezing door Sander Wassing “Stichtse 
oorlogen” Locatie: torenpleinkerk Vleuten 

Historische Vereniging 35 

19 sept Historisch Cafe. Ontmoetingsactiviteit, op 
uitnodiging, locatie BSH 

Historische Vereniging 15 

14 okt. Webinar archeologie Hoge Weide, door 
Jeroen van der Kamp & Marieke Arkema 

Historische Vereniging 50 live 
kijkers 

5 nov Webinar “de Grote Storm” door René de Kam 
en Gerard van der Schier 

Historische Vereniging 85 live 
kijkers 

15 dec Webinar “Nieuwe Architectuur” door Bettina 
van Santen.  

Gemeente i.s.m. HV 75 live 
kijkers 

 
Voor lezingen betalen de bezoekers een kleine entree, maar leden van de Vereniging krijgen korting. 

De organisatie van webinars (i.p.v. live events met publiek) is wel de oorzaak dat het geplande budget 

wat overschreden is. De verwachting is dat dit voorlopig wel zo zal blijven. 

2.2  SPECIALE ACTIVITEITEN 

Normaal hebben we door het jaar heen toch diverse activiteiten voor zowel leden als niet leden. Deze 

sluiten dan aan vaak aan op andere lokale activiteiten. In 2020 was alleen rond het jubileum van de 

Broederschap (12 sept) gelegenheid om iets te ondernemen. In ons museum was een tentoonstelling 

over de Broederschap. Totaal bezochten ca 200 bezoekers deze expositie. 

3. KENNISCENTRUM EN MUSEUM DE BROEDERSCHAPSHUISJES 

3.1  OPENSTELLING   

Nadat ons kenniscentrum de Broederschapshuisjes in september 2019 weer was opengegaan na de 

grootscheepse verbouwing zijn we een klein half jaar open geweest met geleidelijk weer toenemend 

aantal bezoekers, voordat de COVID-19 pandemie roet in het eten gooide. We konden een derde 

dagdeel per week open. Elke maandag- dinsdag- en donderdagmiddag, alsmede de eerste 

zaterdagmiddag van de maand, zijn de Broederschapshuisjes normaal gesproken geopend voor het 

publiek. Bezoekers stellen altijd nog vragen over genealogische zaken en geschiedenis van ons gebied. 

Ook onze tentoonstelling en activiteiten met onder meer het kunstenaarscollectief de Casco 

Commons, trokken de aandacht.  
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In september startte de eigenaar van ons Kenniscentrum en Museum, de Broederschap van Onze Lieve 

Vrouwe de viering van hun jubileumjaar. Op Open Monumenten Dag vierden zij het feest naast en in 

de Broederschapshuisjes. Op het grasveld naast het Museum en Kenniscentrum werden er 

evenementen gehouden, zoals het hijsen van de oude banier van de Broederschap van Onze Lieve 

Vrouwe door de wijkwethouder Maarten van Ooijen en de procurator van de Broederschap, Henny 

Smorenburg. In het museum zelf hadden we een speciale expositie met onder andere  (de kopie van) 

de originele stichtingsakte van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe in 1471 en een presentatie 

van foto’s uit het archief van de Broederschap. Het evenement trok zowel de aandacht van bewoners, 

als de lokale pers en de regionale media. U in de Wijk Leidsche Rijn maakte twee keer een special over 

de Broederschap en de Historische Vereniging.  

 

   

3.2 AANVULLINGEN IT-INRICHTING 

Als aanvulling op de reeds aanwezige ICT technieken zijn in 2020 investeringen gedaan voor het goed 

realiseren van webinars. De HV wil webinars graag realiseren maar wel met als uitgangspuntdat dat de 

kwaliteit op een goed niveau moet zijn; zowel qua samenstelling als qua technische realisatie. 

3.3  COLLECTIEBELEID, ARCHIVERING EN ONTSLUITING 

De Historische Vereniging is in het bezit van een rijke collectie. Dit zijn zowel waardevolle fysieke items, 

maar ook is er groot digitaal archief met documenten, foto’s kaarten, artikelen enz. In ons 

Meerjarenbeleidsplan hebben we al aangegeven dat we dit voor een groot publiek willen ontsluiten. 

Zoals al in 2019 begonnen, is daarvoor het nodige geïnvesteerd in vereiste infrastructuur. Het 

toegankelijk maken is verder direct gekoppeld aan een juiste verwerking van de gehele collectie. Alles 

moet op een duurzame wijze gearchiveerd worden zodat de items en informatie op een handige wijze 

te doorzoeken is. 

Punt is zeker ook dat er in de (oude) database veel onderzoeksarchieven te vinden zijn; deze zijn alleen 

zinvol voor de echte research. Deze database dient dus in stand te blijven. 

Belangrijk is dat het collectiebeheer in nieuwe vorm goed bedacht en beschreven moet worden. 

In 2020 is een werkgroep begonnen om het gewenste collectiebeleid te beschrijven. Aan de hand 

hiervan kan dan de gewenste invulling vastgesteld worden in systemen en personele invulling. Ook de 

vereiste taken kunnen dan nauwkeurig beschreven worden. 

Behalve het ontwikkelen van een beleid gaan de dagelijks werkzaamheden in de BSH ook gewoon 

verder. In 2020 is een groep vrijwilligers begonnen om alle fysieke items in de BSH op een eenduidige 

wijze te beschrijven en te archiveren. Deze activiteit moet uiteindelijk ook weer passen in het beleid. 
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Al deze activiteiten zullen zeker nog tot in 2022 voortduren want ook deze werkzaamheden hadden in 

2020 te lijden aan de gevolgen van de beperkingen van de coronapandemie. 

4. COMMUNICATIE 

Afgelopen jaar heeft ook op het gebied van communicatie in het teken gestaan van de 

coronapandemie. Die heeft ons beperkt in de fysieke bijeenkomsten en bijvoorbeeld het historische 

cafe. Het is echter goed om te constateren dat de beperkende maatregelen geen invloed hebben 

gehad op het uithangbord van de vereniging: het kwartaalblad “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche 

Wetering”. Ook dit jaar is het de redactie gelukt om weer met vier sterke edities te komen.  

Naast het kwartaalblad brengt de vereniging maandelijks een Nieuwsbrief uit en maakt de vereniging 

gebruik van (sociale) media als de website, Facebook, Twitter, YouTube en vrije nieuwsgaring via de 

lokale pers om de verenigingsactiviteiten bekend te maken. Ook die communicatie heeft ondanks het 

virus doorgang kunnen vinden. In 2020 is gewerkt aan de voorbereiding van de viering van het 40-jarig 

jubileum van onze vereniging. Dat heeft zich onder meer vertaald in een nieuw logo waarin ook 

aandacht is voor modern erfgoed en Leidsche Rijn.  

Een zorgpunt is de bemensing van de communicatiecommissie. Ook op het gebied van de marketing 

zijn de ambities groter dan we met de bemensing kunnen waarmaken. We zouden graag actief meer 

leden werven bijvoorbeeld in nieuwe woonwijken. Daarvoor is wel nodig dat een groep vrijwilligers 

zich daarvoor wil inzetten. 

4.1 KWARTAALBLAD ROND LEIDSCHE RIJN & VLEUTENSCHE WETERING 

De redactie van ons kwartaalblad bestaat uit een hoofdredacteur en een drietal redacteurs. Content 

voor het tijdschrift wordt aangeleverd door enthousiaste en deskundige auteurs. Vervolgens wordt 

ons blad opgemaakt en gedrukt en weer door vrijwilligers verspreid. Een en ander is onder meer 

mogelijk door de adverteerders in ons blad. We staan altijd open voor nieuwe adverteerders. Ook 

geïnteresseerde vrijwilligers die zich willen inzetten als redactielid, auteur of bezorger zijn welkom. 

4.2 WEBSITE 

De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de Vereniging. Met een gemiddeld aantal 

bezoekers van 175 per maand in de laatste 4 maanden van het jaar blijkt de site in een behoefte te 

voorzien. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een vernieuwing van de website, zodat deze bij de 

nieuwjaarsbijeenkomst 2021 kon worden gepresenteerd. Dat leverde aan het begin van het jaar al 

direct een enorme groei van het aantal bezoekers op in januari 2021. Met de nieuwe website kunnen 

we onze leden en overige geïnteresseerden nog beter informeren over de activiteiten van de 

vereniging en nieuws over de rijke historie van ons gebied. De website is hét startpunt vragen te 

stellen, lid te worden en/of lezingen/rondleidingen te reserveren. Ook kunnen er via de webwinkel, 

eerdere edities van tijdschriften, boeken en DVD’s besteld worden. 

4.3 SOCIALE MEDIA EN NIEUWSBRIEF 

Met onze sociale media kunnen we snel reageren op nieuws uit onze omgeving en kunnen we meer 

interactief met ons leden communiceren. Juist in 2020 hebben social media hun waarde bewezen. Zo 

konden we ondanks de corona maatregelen toch met elkaar in contact blijven. In 2020 is het aantal 

volgers van verschillende media in gegroeid naar circa 1.000 volgers. Belangrijkste kanaal is Twitter 
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waar we inmiddels bijna 600 volgers hebben. Op Facebook hebben we 291 volgers. Gebleken is dat 

adverteren via Facebook helpt om de belangstelling voor onze activiteiten te vergroten. In 2020 is ook 

Youtube een goed kanaal gebleken om webinars te organiseren. 

Maandelijks stuurt de Vereniging een digitale nieuwsbrief aan alle leden en belangstellenden om hen 

te informeren over ontwikkelingen en de actuele agenda met activiteiten. 

 

Naast deze communicatiemiddelen heeft de Vereniging elk kwartaal een pagina in het Leidsche Rijn 

magazine, waarin we diverse lokale onderwerpen belichten. Onze activiteiten worden overgenomen 

in de Uitladder Leidsche Rijn. Om meer bekendheid te krijgen voor onze activiteiten sturen we 

persberichten uit naar de lokale media. Deze worden met regelmaat overgenomen. 

4.4  NAAMSBEKENDHEID 

Door de organisatie van activiteiten en samenwerking met partners stijgt de naamsbekendheid van 

onze Vereniging. We zijn regelmatig zichtbaar in lokale persuitingen en op social media en lokale en 

landelijke bestuurders weten ons te vinden. Met onze communicatieactiviteiten, ons blad en ons 

activiteitenprogramma binden we veel geïnteresseerden en nieuwe leden. De inspanningen op dit 

gebied leveren een positieve bijdrage aan de saamhorigheid en het historisch besef in ons werkgebied. 

5. ERFGOEDEDUCATIE   

In 2020 vond er ondanks de beperkingen toch een Graaf Junior cursus plaats die in de zomer werd 

afgerond. De Graaf Junior is een door het Museum Hoge Woerd ontwikkelde cursus, die in 

samenwerking met de Historische Vereniging wordt gegeven.  Door het uitvallen van ons voormalig 

bestuurslid Erfgoededucatie leverde de Historische Vereniging verder in het jaar geen bijdrage aan de 

Erfgoedecucatie. In samenwerking met Museum Hoge Woerd en met de twee educatieve 

medewerkers van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe zijn we in de laatste maanden van 2020 

bezig met een herbezinning op deze activiteit. Via webinars, lezingen, ons tijdschrift, fietstochten, enz. 

doen we op andere manieren al veel aan erfgoededucatie voor volwassenen. De vraag is of we als 

vrijwilligersvereniging erfgoededucatie aan jongeren kunnen blijven geven, gezien het feit dat bij zowel 

Museum Hoge Woerd als bij de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe dit al gedaan wordt door 

betaalde en professionele krachten. Uiteraard is de Historische Vereniging daar waar nodig altijd 

bereid om een of meerdere bijdragen te leveren, maar een kernactiviteit met jongeren als doelgroep 

lijkt te hoog gegrepen op dit moment.  

5.1 CASTELLUM HOGE WOERD  

In maart 2020 ging ook Castellum Hoge Woerd dicht voor publiek. Sindsdien zijn er wel gesprekken 

geweest over projecten die gezamenlijk gedaan kunnen worden, maar hebben die geen vervolg 

gekregen. Wel kon een deel van de ‘normale’ programmering van de Graaf Junior doorgaan. Twee van 

onze vrijwilligers hebben daar op diverse manieren aan bijgedragen.  

Ook het programma voor de Kijkwijzers ging, beperkt weliswaar, door.  De rondleidingen die ze konden 

geven waren logischerwijs eveneens beperkt.   
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5.2 OVERIGE ONDERWERPEN 

Met diverse andere organisaties, zoals onze zustervereniging SHHV zijn in 2020 de eerste gesprekken 

gestart voor de viering van 900 jaar georganiseerd waterbeheer in 2022. Datzelfde geldt voor onze 

zustervereniging HKIJ. In 2020 zijn eveneens de eerste gesprekken gestart met historische 

verenigingen en musea uit Utrecht zoals Oud Utrecht en Museum Zuilen, over de viering van 900 jaar 

stadsrechten van de stad Utrecht in 2022.  Eén van de belangrijkste speerpunten in beide vieringen in 

2022 is educatie. Zo stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het stimuleren van 

waterbewust leven door jong en oud, als doel van de viering. 

6. RELATIES   

Leden en bestuursleden hebben de Vereniging in bijeenkomsten van diverse organisaties en 

instellingen vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld bij de netwerkbijeenkomst van Landschap Erfgoed 

Utrecht (LEU). De samenwerking met de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe is hecht en zal leiden 

tot gezamenlijke activiteiten in 2021/2022. Met de PKN in Vleuten-de Meern hebben we 

samengewerkt in het kader van de herdenking van de verbanning in 1620 van de lokale dominee 

Camphuijzen. De samenwerking met de werkgroep Open Monumenten Dag is voortgezet, evenals met 

Kasteel de Haar.   

6.1  CASTELLUM HOGE WOERD 

Met het museum Castellum Hoge Woerd zijn er intensieve contacten. De Vereniging neemt deel aan 

het Programmateam Museum. Via dit Programmateam wordt de Historische Vereniging geïnformeerd 

over de stand van zaken in het Castellum en kan zij voorstellen doen voor de inrichting en 

programmering van het Castellum. Deze voorstellen worden meegenomen naar het Programmateam 

Castellum Hoge Woerd, waarin de vier partners van het Castellum zijn vertegenwoordigd. In het 

Castellum Hoge Woerd vindt een groot deel van de educatieprojecten plaats die de Historische 

Vereniging in samenwerking met het Museum organiseert (zie hierboven). 

6.2  GEMEENTE UTRECHT 

Ook met de gemeente Utrecht zijn de contacten goed. Afgesproken is om, na de kerkenvisie, 

gezamenlijk een boerderij visie op te stellen. In ons gebied zijn er vele boerderijen met een 

rijksmonumentale of gemeentelijk monumentale status. Deze boerderijen visie heeft vertraging 

opgelopen vanwege COVID-19 maar vooral vanwege enorme drukte van de afdeling Erfgoed van 

Utrecht in verband met steeds nieuwere vondsten in Utrecht zelf.  Met de afdeling Erfgoed hebben we 

een project uitgevoerd in het kader van de inventarisatie van jongeren bouwkunst. Met de wijkbureaus 

van de gemeente houden we nauw contact over de communicatie van onze activiteiten. Ook met de 

provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben gesprekken 

plaatsgevonden om te kijken waarin we elkaar kunnen versterken in onze doelstellingen. 

7. FINANCIEEL   

De begroting over 2020 is opgesteld in het najaar van 2019, voor het uitbreken van de corona crisis. 

Door maatschappelijke en sociale maatregelen konden de meeste activiteiten geen doorgang vinden. 

Met een investering in automatisering konden we in het najaar middels webinars toch weer enkele 

activiteiten doorgang laten vinden. Een prettig gevolg hiervan was dat we hierdoor een wat andere en 
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nieuwe doelgroep hebben weten te benaderen. Hierdoor én door enkele gerichte ledenwerfacties 

hebben we een aanvankelijk dip in het ledenbestand weten om te buigen naar een bescheiden 

ledenwinst. En ook in 2020 zijn we erin geslaagd een gerichte projectsubsidie binnen te halen, deze 

keer voor het publiek toegankelijk maken van onze rijke digitale collectie. Een eerste belangrijke stap 

hiervoor was het realiseren van een nieuwe website. 

Ondanks de corona crisis hebben we financieel het jaar bevredigend kunnen afsluiten. Een uitgebreide 

toelichting op de financiële cijfers van 2020 is te vinden in de Jaarrekening. 

 

 

Vleuten, 31 maart 2021 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Gerda Oskam, 

voorzitter  
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