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Verslag Algemene Ledenvergadering op woensdag 

29 september 2021 (aanvang 19:30 uur)   

   

Aanwezig: Gerda Oskam, Edwin van den Berg, Hans Scholten, 
Belinda Kanters, Wim de Vrankrijker, Arjo Roersch van der Hoogte, Jan Sangers, Evalien van ’t Veen, 
Ad van Zoeren, Cor Pothmann, Adriaan van Assem 
Afgemeld: Harry v/d Meer 
 

Opening en vaststelling van de agenda  
De voorzitter (Gerda Oskam) opent de vergadering en agenda is vastgesteld. 
 
Notulen van de vorige ALV, gehouden op 14 april 2021     
Voorzitter gaat pagina voor pagina door de notulen. Notulen zijn goedgekeurd door de vergadering. 
 
Meerjarenbeleidsplan 2022-2024  
De penningmeester (Edwin van den Berg) neemt het woord. Edwin geeft een korte inleiding van de 
basis van het Meerjarenbeleidsplan (MJBP); de visie met wat wij als vereniging willen, de kernwaarden 
die daarbij horen en hoe het MJBP jaarlijks geupdated wordt. Vervolgens bespreekt Edwin de 
jaarthema’s die voor 2022 en 2023 zijn vastgesteld. In het jaar 2022 staat 900 jaar Utrecht en 900 jaar 
Waterbeheer centraal. In 2023 zal dat 25 jaar Leidsche Rijn zijn en 50 jaar overlijden van Jacob 
Graafland. Het jaarthema voor 2024 zal sport door de jaren heen worden (met het WK 1974 als begin 
van sport als (zomer) beleving). 
Gerda bespreekt vervolgens de uitwerking van de thema’s. Ze begint met het thema 900 jaar. De BSH 
krijgt een tentoonstelling 900 jaar waterbeheer en een tentoonstelling geschiedenis van de  
glastuinbouw. De laatste tentoonstelling wordt financieel gesteund door de Stichting Tuinbouw 
(Stitu). Daarnaast worden er lezingen over 900 jaar samen leven en samenwerken en 900 jaar 
waterbeheer georganiseerd net zoals activiteiten met fietstochten. Ook komt er een Special van U in 
de Wijk over Leidsche Rijn en educatie activiteiten met de Stichting Rijnlanden. Evalien van ’t Veen 
vraagt of er een artikel over de trekschuit of alle schepen die hier gevonden zijn komt. Of anders 
misschien iemand zoeken die hierin duikt. Dat zou een leuk onderwerp zijn om iets mee te doen. Dit 
past volgend haar goed binnen het 900 jaar waterbeheer. Gerda geeft aan dat er i.i.g. een artikel over 
900 jaar waterbeheer en 900 jaar samen leven en werken komt. En als er genoeg subsidie kunnen 
krijgen dan kunnen we een special maken en mensen vinden om te schrijven. Het onderwerp 
trekschuiten is een aardig idee om over na te denken.  
Gerda bespreekt verder de jaarthema’s voor 2023. In de eerste plaats 25 jaar Leidsche Rijn en daarna 
het 50 jaar overlijden van Jacob Graafland. Voor beiden tentoonstellingen worden verschillende 
onderwerpen voorbereid, zoals de transformatie van Leidsche Rijn of onbekende werken van 
Graafland. Voor lezingen, activiteiten zijn we nog op zoek. Met U in de Wijk zijn we aan het praten 
over een documentaire reeks over 25 jaar Leidsche Rijn. Evalien van ’t Veen, komt er een werkgroep 
voor 25 jaar vanuit de vereniging? Gerda geeft aan dat deze er nog niet is, maar goed om te doen.  
Over het jaarthema 2024: 50 jaar sportzomer (sport door de jaren heen) met WK1974 als aanleiding. 
Dit onderwerp is nog heel breed en behelst onder meer de beleving van sport in de regio, bijv. de 
derby’s PVCV en De Meern, maar ook als bindmiddel tussen oude en nieuwe bewoners. Er moet nog 
eerst nagedacht worden aan wat voor invulling wordt gegeven aan lezingen, de communicatie en 
educatie over dit onderwerp. Wat betreft activiteiten zouden we als vereniging een Historische Loop 
kunnen organiseren. 
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Edwin neemt over en bespreekt verder de ontwikkeling en voortgang van de speerpunten. Dit is de 
basis voor het mogelijk maken van de activiteiten rond de jaarthema’s en zaken die van belang zijn 
voor voortbestaan vereniging. Speerpunt 1 is het vrijwilligersbeleid. Hier continu aandacht voor, met 
o.a. Historische Cafe’s en mensen persoonlijk benaderen. Belangrijk is hierin om de vrijwilligers 
waardering te geven en onderdeel te laten maken van een continu (bestuurs)beleid dat eerst nog 
moet worden opgesteld. Verbeterpunt is het opstellen van een goede beschrijving van de functie 
vrijwilligerscoordinator die nog wordt gezocht. Functiebeschrijvingen bestuur en deels anderen zijn 
beschikbaar op de website. Edwin laat tenslotte kort de organisatiestructuur van het bestuur zien, 
welke ook te vinden is op de website en een overzicht van alle actieve vrijwilligers en wie waar mee 
bezig is. Evalien vraagt over de voortgang van de medewerkers App groep. Gerda geeft aan dat hier 
nog veel aangedaan kan worden.  
 
Gerda neemt over en bespreekt het voornemen om te onderzoeken of vrijwilligers bij de vereniging 
een vergoeding kunnen krijgen.  De vraag hierachter is namelijk of we de rijke historie van de regio 
kunnen laten zien met onze huidige manier van werken met vrijwilligers. Hierover is het bestuur net 
begonnen te onderzoeken hoe we dit beter kunnen doen. Op dit moment zijn de BSH 3 dagdelen en 
1e zaterdag van de maand open. Maar ons museum is nog geen museum. Vragen zijn nu: willen we 
een echt museum, kunnen we het dan ook inrichten als museum? Hiermee is het bestuur bezig. 
Gerda gaat vervolgens over op speerpunt 2 – ruimere openstelling van de Broederschapshuisjes. De 
eerste stap waarmee een groep vrijwilligers nu bezig is, is de inventarisatie van de collectie. De tweede 
stap is kunnen we dan het verhaal als museum vertellen en derde stap is dan kunnen we het als 
museum uitbaten. Evalien, is er een voorbeeld van een streekmuseum in de buurt? Gerda noemt het 
Museum Zuilen dat vanuit de Kring Zuilen is ontstaan. De vraag is of wij dat ook kunnen en wat vergt 
dat. Eerder genoemd streekmuseum heeft een stichting naast het museum om betaalde krachten in 
dienst te nemen. Vraag is willen we dit, kunnen we dit en hoe?  
Cor Pothmann vraagt of we dit allemaal wel willen? De musea die genoemd worden hebben een hele 
andere structuur, zijn afhankelijk van subsidie en moeten entree heffen. Hij vraagt zich af of de nieuwe 
bewoners zich verbonden voelen met de vereniging. Of wij daadwerkelijk dezelfde toestroom als bij 
voetbal en hockey krijgen. Hij vraagt of we een beeld hebben van de opbouw van de leden? Gerda 
geeft aan dat we een beeld hebben van waar leden vandaan komen. Edwin geeft aan dat de aanwas 
van nieuwe leden 50-50% oude kernen en nieuwe bewoners is. Door corona zijn we met webinars 
begonnen en hebben we een ander publiek aangetrokken. Cor vraagt of dit stand houdt. Edwin, dat  
is ons uitgangspunt, voortbestaan in Leidsche Rijn. Evalien geeft aan dat je mensen ook op andere 
manieren aanspreken. Bijvoorbeeld met de canon. Gerda geeft aan dat het bestuur al laat zien dat er 
meer mensen uit nieuwe delen komen en niet alleen oude kernen. Maar voor continuiteit moeten we 
vernieuwen, en of het museum het antwoord is moeten we nog onderzoeken. Maar als bestuur staan 
we zeker open voor nieuwe ideeën.  
 
Edwin bespreekt speerpunt 3 – nieuwe bewoners bereiken, communicatie waar al kort over 
gesproken is en de stand van zaken. Zo is er een nieuwe website ontwikkeld, heeft de corona situatie 
gezorgd voor alternatieve. Edwin bespreekt de ontwikkeling van de nieuwsbrief. Begonnen als leden 
nieuwsbrief en na 2 jaar hebben we een bereik van 1200 belangstellenden (geen leden). Dit is een 
middel waar we heel veel respons uit krijgen. Nadat de nieuwsbrief verstuurd is  zien we de zelfde 
avond al gelijk dat er nieuwe aanmeldingen voor lezingen/activiteiten zijn. Evalien wil graag de Canon 
in de nieuwsbrief, omdat het een laagdrempelig middel kan zijn om nieuwe bewoners te bereiken. 
Edwin gaat verder en geeft aan dat de communicatie vanuit de HV goed gaat. Zo zijn er regelmatig 
meldingen in het lokale bladen waarbij de ledenwerving en toestroom van nieuwe leden redelijk is. 
Echter, geeft Edwin duidelijk aan, dit kan altijd beter. Bijvoorbeeld in de afstemming van 
evenementen en ledenwerfacties kan nog veel meer uitgehaald worden. Edwin doet een oproep voor 
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nieuwe vrijwilligers voor eenmalige, kortstondig, maar ook regelmatige en langdurige activiteiten, 
schrijvers voor nieuwsbrief, facebook, maar ook voor instagram, filmpjes en vloggers.  
 
Edwin vervolgt het bespreken status van speerpunt 4 – toegankelijk maken archief en collectie. 
Infrastructuur (database, website) grotendeels al gerealiseerd. In de BSH heeft al een inventarisatie 
en schifting plaatsgevonden van spullen die naar de Bunker moeten of opnieuw worden ingericht. 
Daarnaast is een werkgroep al begonnen met een concept collectiebeleid over wat wel en wat niet te 
bewaren. Dit is een iteratief proces maar een mooi conceptplan ligt al op tafel. De planning is om eind 
2023 een gestructureerd collectiebeleid te hebben waar iedereen overzicht en toegang tot kan 
krijgen. Jan Sangers geeft aan dat we een in verleden spullen gekregen hebben die nu bij Geertjes 
Hoeve staan. Hij vraagt of we dat deel collectie (landbouw, veeteelt) behouden en zo ja Geertjes 
Hoeve hulp aanbieden hiervoor. Evalien geeft aan dat juist in Geertjes Hoeve plaats is waar nieuwe 
bewoners komen. Wim geeft aan dat het wel begint met wat ligt daar precies en wat weten we 
daarover. Ad geeft aan dat wat daar ligt heel veel is en veel misschien al in hele slechte staat. Hij voegt 
daar aan toe dat rond het collectiebeleid alles valt met ruimte en hij denkt dat de 
Broederschapshuisjes puur alleen als archief/documentatiecentrum moeten worden gebruikt en 
ergens ander een toekomstig museum moet komen.   
 
De voorzitter vraagt aan de vergadering wat men van de MJBP vindt en of er suggesties zijn. Evalien 
vraagt of het een idee is om de acties uit 2019 eruit te halen voor de leesbaarheid. En duidelijk erin 
te zetten voor welke projecten zoekt het bestuur hulp? Wat loopt wel en wat loopt niet, dat zou je als 
lid eruit moeten kunnen halen Gerda meent dat in de leesbaarheid inderdaad een slag kan worden 
geslagen. Evalien geeft verder aan dat de zichtbaarheid van het MJBP beter kan, bijvoorbeeld elk 
kwartaal een speerpunt. Edwin geeft aan dat het bestuurtot nu toe vooral bezig geweest met wat er 
in het MJBP moet staan, en nu kunnen we bezig met verdere verbetering. Gerda begint over de wens 
van enkele leden om een digitaal tijdschrift te hebben en geeft aan dat dit een aspect is waar we over 
na moeten denken. 
 
Begroting 2022 
De penningmeester begint met een kort overzicht van de hoogtepunten. Over de baten informeert 
hij de leden dat de contributie wat hoger wordt begroot en dat in de verkoop een ‘corona’ dipje 
zichtbaar is. Echter, deze trekt weer aan en is dan ook voor 2022 wat hoger gezet. Wat betreft de 
lasten zijn deze voor de activiteiten hoger als gevolg van corona vanwege de nu nog vrijwillige keuze 
om de lezingen online of fysiek te volgen. De gemeentelijke subsidie is nog onder voorbehoud, maar 
wordt zeer waarschijnlijk goedgekeurd. In het geval van de projecten moet de verenigingsbijdrage 
volgens Edwin los gezien worden van de subsidies die daarvoor aangevraagd worden. 
Cor Pothmann vraagt of het niet mogelijk is dezelfde hogere baten na te streven als die uit de 
begroting van 2021. Edwin geeft aan dat dit mooi zou zijn, maar hij wil conservatief blijven wat betreft 
de inkomsten vanwege het grotere verloop van leden en de daarmee samenhangende voorzichtigheid 
voor een te hoge contributie inkomsten. Cor Pothmann voegt er aan toe dat hij ziet dat de begroting 
op een tekort van 500 euro komt en geeft aan dat we dit moeten voorkomen. Hij vindt dit geen 
positief streven..Gerda geeft aan de opmerking te begrijpen en geeft nog enige achtergrond. We 
begroten meestal rond de nul maar dit jaar is dat net negatief. 
 
Edwin gaat verder in op de lasten, waarvan de kosten voor het tijdschrift de hoogste lastenpost is. 
Evalien van ’t Veen vraagt of er al rekening gehouden wordt met een stijging van de papierprijs. Edwin 
geeft aan dat deze nog niet zijn meegenomen in de huidige begroting. Gerda geeft aan dat de 
opbrengsten via de advertenties mogelijk een dip zal krijgen omdat Jan Schutte heeft aangegeven 
hiermee te stoppen en er niet gelijk een oplossing/opvolger is. Dit is een punt van aandacht. Evalien 
van ’t Veen voegt hier aan toe dat de middenstand het waarschijnlijk nu pas zwaar krijgt. Gerda is het 
hiermee eens en geeft aan dat er een plan B moet komen voor de bekostiging van het tijdschrift. 
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Edwin geeft aan dat het bestuur al bezig is met alternatieve plannen om de adverteerders anders te 
benaderen. Maar voor 2022 zijn er nog goede advertentie inkomsten. 
Edwin bespreekt ook de lasten van de BSH. Evalien van ’t Veen vraagt of hier al rekening is gehouden 
met een hogere energieprijs Edwin geeft aan dat er gekeken is naar de prijzen, maar een mogelijke 
verhoging is nog niet meegenomen. Tenslotte bespreekt Edwin de projecten.  
 
De aanwezige leden zijn unaniem akkoord met de begroting. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Edwin bespreekt kort de aanleiding voor totstandkoming van de WBTR en wat deze inhoudt (o.a.  
voorkomen wanbestuur, misbruik machtsposities, geld achterover drukken). Wet regelt het gedrag 
van mensen en wat je doet is in het belang van de vereniging en niet in het eigen belang. Als bestuur 
zijn we hiermee tijdig aan de slag gegaan.  
Er is een bestuursreglement opgesteld, welke op de website is gepubliceerd en hierin staat hoe wij als 
bestuur handelen. De meeste zaken deden we al en bij sommige zaken kwamen we erachter dat we 
die konden verbeteren (zoals notulering en verantwoording afleggen voor wat we als bestuur doen). 
Daarnaast zijn we als bestuur ook verantwoordelijk dat zaken binnen de vereniging goed lopen. 
Hiervoor is een Gedragscode opgesteld (onderdeel van de bijlagen). Hierin staan ook zaken die 
normaal zijn, maar die vastgelegd moeten worden.  
Cor Pothmann heeft een vraag over punt 12, zijn vrijwilligers verzekerd als er iets gebeurd? Zijn 
bestuurders hoofdelijk aansprakelijk? Edwin geeft aan dat we voor beiden verzekerd zijn. Cor 
Pothmann geeft aan dat het belangrijk is om dit te melden in het huishoudelijk reglement of ergens 
anders. Evalien van ’t Veen vindt het goed om in nieuwsbrief iets te zetten over de WBTR en een link 
naar het bestuursreglement en de gedragscode. Edwin geeft aan dat we dit van plan zijn en ook iets 
in het tijdschrift te plaatsen. 
Edwin geeft aan dat met het bestuursreglement en de Gedragscode de meest concrete zaken nu 
geregeld zijn en daarmee handelen we als vereniging in de geest van de WBTR. Maar we nog niet 
klaar, binnen 5 jaar moeten we de statuten aanpassen, maar willen dit in samenhang met onderzoek 
naar een streekmuseum doen. De verwachting van het bestuur is om de statuten tijdens de ALV van 
het voorjaar 2023 voor te leggen aan de leden. 
 
Rooster van aftreden 
Wim de Vrankrijker en Gerda Oskam stellen zich opnieuw verkiesbaar als bestuursleden. Wim geeft 
hele korte toelichting en stelt zich graag verkiesbaar. De aanwezige leden zijn het unaniem eens met 
herverkiezing van Wim als bestuurslid.  
Gerda wil ook graag blijven. Ze geeft aan dat ze de afgelopen jaren veel meegemaakt heeft en dat er 
op dit moment een goed en complementair bestuur is met veel energie en ideeën om de komende 
jaren te doen. Ze hoopt zo de tien jaar vol te maken als bestuurslid. De aanwezige leden zijn het 
unaniem eens met herverkiezing van Gerda als bestuurslid. 
 
Rondvraag en sluiting   
Evalien van ’t Veen geeft aan dat de  Torenpleinkerk school gaat verhuizen naar de nieuwe locatie, bij 
de Willibrordschool. Zij denkt dat we als vereniging hier iets mee moeten doen.  
Ad van Zoeren geeft aan dat hij de opbrengst van 8 leden uit het over project Haarzicht vrij mager 
vindt. Wim geeft aan dat tot nu toe ongeveer 300 gezinnen een welkomstpakket hebben gekregen en 
de mogelijkheid om in te schrijven. Verder staat er voor volgend jaar feb/mrt wijk activiteit voor 
Haarzicht ingepland. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30. 
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Actielijst 
 

Nr Actie 

01 Trekschuiten als onderwerp binnen het them 900 jaar Waterloop. 

02 Werkgroep opzetten voor het themajaar 25-jaar Leidsche Rijn. 

03 Link naar de Canon in de Niuewsbrief voor voor zichtbaarheid en bereiken 
nieuwe bewoners. 

04 Wens leden voor een digitaal tijdschrift onderzoeken. 

05 Bestuursreglement en Gedragscode op de website en melding WBTR in de 
Nieuwsbrief. 

 
  


