
Notulen Algemene Ledenvergadering op maandag 25
April 2022

 
Aanwezig:  Gerda  Oskam,  Edwin  van  den  Berg,  Hans  Scholten,  Wim  de
Vrankrijker,  Arjo  Roersch van der Hoogte,  John van Dongen,  Harry  v/d  Meer,
Adriaan van Assem, Rens Wiegeraad, Susan van Dijk, Evalien van’t Veen, Arthur
v/d Leij, Kees Rasch 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen van de vorige ALV, gehouden op 29 September 2021  
De aanwezige leden hebben geen vragen/opmerkingen op de notulen.
 
De  actiepunten  worden  doorgenomen  door  de  voorzitter  Gerda  Oskam.
Actiepunt 1 (trekschuiten onderwerp 900 jaar  Waterbeheer)  is  reeds gedaan.
Actiepunt  2  (opzetten  werkgroep  themajaar  2023)  is  nog  niet  gedaan.  De
voorzitter geeft aan dat Evalien van‘t Veen gevraagd is hieraan te trekken. Na
de zomer komt er meer over. Actiepunt 3 (link naar de Canon in de nieuwsbrief)
is een aantal keer gedaan en voorbij gekomen in de nieuwsbrief. Actiepunt 4
(onderzoek digitaal tijdschrift) is nog niet onderzocht. Het bestuur gaat hierover
praten  tijdens  volgende  heidag  op  3  juni.  Er  is  namelijk  een  wens  om  het
tijdschrift digitaal te lezen. Daarnaast kan in deze nieuwe vorm ook over andere
soort advertenties worden nagedacht en hebben we te maken met de mogelijk
papierprijs. Actiepunten 5 (bestuursreglement en Gedragdscode op de website)
en 6 (melding WBTR nieuwsbrief) zijn gedaan.
 
De notulen worden akkoord bevonden door de aanwezige leden.
 
3. Jaarverslag 2021
De voorzitter vraagt of er vragen zijn op het jaarverslag. 
 
Rens Wiegeraad heeft een vraag over de WBTR. Hij ziet dat de gedragscode en
het bestuursreglement zijn ingesteld maar hij  mist  een uitleg over voor welk
bestuursmodel er is gekozen; One tier (toeziend) of two tier (uitvoerend).  De
penningmeester Edwin van den Berg geeft aan dat wij  al  een bestuursmodel
hebben.  Rens  Wiegeraad,  vraagt  door  of  het  dan  duidelijk  is  in  het
bestuursmodel,  bijvoorbeeld  in  het  geval  van  tier  one  dat  aangeeft  dat  de
voorzitter geen uitvoerende werkzaamheden mag hebben. De penningmeester
en  Rens  Wiegeraad gaan dit  verder  uitwerken.  AP01 Adriaan  van  Assem wil
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hieraan  toevoegen  dat  hij  deze  specifieke  bestuursmodellen  niet  bij  andere
grotere verenigingen voorbij  heeft zien komen en vraagt zich of om hier iets
over in de statuten te zetten.
 
Rens Wiegeraad heeft een volgende vraag over het aantal nieuwe leden en wat
er in  de toekomst gedaan moet  worden om nieuwe leden te krijgen.  Verder
vraagt hij zich af waar de nieuwe 39 leden vandaan komen? Bijvoorbeeld uit de
oude kern? Susan van Dijk vraagt  of  er niet  beter onderscheid gemaakt  kan
worden wie waar vandaan komt om zo inzage te hebben over leden als nieuwe
bewoners  in  oude  kernen  of  oude  bewoners  in  nieuwe  wijken.  De
penningmeester heeft vorig jaar uitgezocht dat 50% van de nieuwe leden uit de
nieuwe wijken komt. De voorzitter geeft aan dat zij er straks nog op terugkomt
en wat we nog meer kunnen zien aan ons ledenbestand. De penningmeester wil
nog benadrukken dat het bestuur actief bezig is om inzicht in het ledenbestand
te hebben.
 
De aanwezige leden gaan akkoord met het jaarverslag.  Wel wordt het actiepunt
toegevoegd om het jaarverslag redactioneel beter/sterker te maken. AP02

4. Jaarrekening 2021 en Verslag Kascontrolecommissie 
De  penningmeester  begint  met  een  korte  uiteenzetting  van  de  baten.  De
grootste winst in 2021 ligt in de meevallende instroom van nieuwe leden ten
opzichte van de in verband met COVID-19 behoudende verwachting , wat geleid
heeft tot een hogere contributie dan begroot. Daarnaast zijn er kleine inkomsten
geboekt in webshop en door giften.
 
Wat betreft de lasten geeft de penningmeester aan dat het tijdschrift de grootste
post is, maar tegelijkertijd ook weer voor veel advertentie-inkomsten zorgt welke
de  hoge  kosten  drukken.  Ook  vielen  de  advertentie-inkomsten  ondanks  het
coronajaar erg mee. De penningmeester geeft aan dat Jan Schutte stopt met zijn
werkzaamheden.  Dit  heeft  het  bestuur  laten  besluiten  om   de  advertentie-
inkomsten niet alleen als onderdeel van het tijdschrift te zien maar in een groter
kader te zetten. Bijvoorbeeld door ze in een pakket combinatie met de website,
en projecten aan te bieden. Evalien van’t Veen vraagt of nog steeds hetzelfde
bedrag wordt betaald voor het drukwerk? Tijdens de Najaars-ALV in september is
er gesproken over dat papier duurder zou worden. De penningmeester geeft aan
dat de rekening iets hoger was maar in verhouding meeviel. 
 
De penningmeester vervolgt en geeft aan dat een andere tegenvaller de kosten
voor gas en elektra zijn. De begroting was opgesteld voordat de hogere prijzen
kwamen en hoewel het bestuur gekeken heeft naar alternatieven kwam het tot
de conclusie dat we er (nog) niet veel aan kunnen doen. Wel wil het bestuur
maatregelen treffen door  onder meer betere controle  op het  gebruik  van de
thermostaat. De voorzitter geeft aan dat het ook moeilijk te vergelijken is met
eerdere jaren omdat de afgelopen twee winters de BSH vaak dicht was. Rens
Wiegeraad geeft aan dat prijzen weleens 2 to 3 keer zo hoog kunnen worden. De
penningmeester geeft aan dat er rekening gehouden wordt met dat de prijs voor
energie  omhoog  gaat.  Adriaan  van  Assem  herhaalt  dat  de  begroting  al  in
september vorig jaar is vastgesteld en dat er 2 dingen gedaan kunnen worden.
In de eerste plaats de begroting aanpassen of ten tweede de situatie in de gaten
houden.  Volgens  hem  doet  de  penningmeester  het  laatste  zeker.  Rens
Wiegeraad benadrukt nogmaals dat de energierekening het belangrijkste is om
in de gaten te houden. Harry v/d Meer adviseert om de enkel glas ramen met
bijvoorbeeld plexiglas aan de binnenkant te isoleren.  Rens Wiegeraad heeft nog
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een  vraag  over  de  post  ‘OZB  en  zuiveringsheffing’.  Het  betreft  hier  de
Onroerende  Zaak  Belasting  als  gebruiker  en  de  Zuiveringsheffing  bedrijven.
Evalien  van’t  Veen  vraagt  of  we  als  vereniging  geld  krijgen  uit  het
ondernemersfonds?  Zij  geeft  aan  dat  je  hier  best  wat  mee  kan  doen.  De
voorzitter geeft aan hier zeker naar te gaan kijken. AP03
 
De  penningmeester  gaat  verder  en  vermeldt  de  jaarlijkse  gemeentelijke
subsidie.  Vanaf  dit  jaar  is  deze  anders  geworden.  In  plaats  van  een
huisvestingssubsidie  is  deze  nu  ondergebracht  bij  de  gemeente  als  een
projectactiviteitensubsidie.  Hierdoor  moeten  we  als  vereniging  nog  meer
verantwoording afleggen dan voorheen.  Het goede nieuws is  dat  de subsidie
voor de komende drie jaar (2022, 2023, 2024) in principe is goedgekeurd.
 
De penningmeester  vervolgd zijn  uiteenzetting en bespreekt  de projecten en
activiteiten. In 2021 zijn twee grote projecten, het jubileumfeest en de canon
uitgevoerd.  De  penningmeester  laat  de  bedragen  zien  plus  de  subsidie  die
hiervoor succesvol is aangevraagd en verkregen en geeft aan dat ‘we’ best wel
goed zijn in binnenhalen van projectsubsidies. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor
het jubileumfeest het begrote lustrum potje niet is gebruikt en we deze dus voor
een  volgende  lustrum  kunnen  gebruiken.  Over  de  activiteiten  geeft  de
penningmeester  aan  dat  hier  alles  goed onder controle  is  en dat  alle  lasten
uitstekend binnen het budget vallen. 
 
Over de algemene kosten geeft de penningmeester aan dat deze fluctueert. Het
ene jaar zijn deze minder dan andere jaren en hebben diverse redenen. Maar ze
hebben wel een noemer; alle uitgaven zijn gegrond en goed over nagedacht. De
penningmeester houdt dit goed in de gaten. 
 
Tenslotte is er dus een resultaat van 1466 euro in de plus, welke vooral dankzij
de  hogere  contributie  en  een  behoudende  begroting  tot  stand  is  gekomen.
Arthur v/d Leij vraagt nog naar de huur van het depot Willeskop en waarom deze
niet meer op de jaarrekening staat? De penningmeester geeft aan dat er al bijna
5 jaar geen rekening meer is gekomen en tijdens de vorige ALV is aangegeven
dat hier geen kostenpost meer voor gereserveerd wordt op de jaarrekening. De
penningmeester laat tenslotte de balans zien.

Verslag Kascontrolecommissie 
Adriaan van Assem neemt kort het woord. In tegenstelling tot jaar hiervoor kon
de kascontrolecommissie dit jaar wel bij elkaar komen. Alle stukken zijn op tijd
ontvangen  van  de  penningmeester.  De  kascommissie  heeft  steekproeven
gehouden  in  de  boeken  en  kascommissie  vindt  het  knap  dat  het  zo  goed
geregeld is voor een kleine vereniging als de onze. Enige kritiekpunt is dat in
verhouding het financiële deel vrij klein is in het jaarverslag. Adriaan van Assem
eindigt met een dikke pluim voor het bestuur en ook voor het overnemen van de
adviespunten van de kascommissie. De kascontrolecommissie stelt dan ook voor
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid in het boekjaar 2021. 
 
Harry v/d Meer geeft nog de aanbeveling om de beveiliging van de ICT goed te
hebben. Wim de Vrankrijker geeft aan dat er al een afspraak is gemaakt om dit
in kaart te brengen. Wat betreft het verbeterpunt rond het opstellen van een
nieuw  beleid  voor  adverteerders  geeft  Evalien  van‘t  Veen  aan  graag
sparringpartner te willen zijn.
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Over de samenstelling van de kascommissie: Adriaan van Assem gaat nog een
jaar door, terwijl Harry v/d Meer wil stoppen vanuit het idee dat het gezond is om
te verversen. Adriaan van Assem geeft aan dat dit ook in de statuten staat. De
voorzitter  geeft  aan  dat  de  vacature  kascontrolecommissie  lid  al  in  de
nieuwsbrief is verschenen en op de website staat. Ze vraagt aan de aanwezige
leden of er iemand interesse heeft.
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de jaarrekening en het verslag van de
kascontrolecommissie.

5. Voortgang Meerjarenbeleidsplan
De voorzitter begint met de jaar thema’s. Het thema voor 2022 betreft Utrecht
900 jaar  en 900 jaar  waterbeheer.  De voorzitter  geeft  een overzicht  van de
bestaande activiteiten (tentoonstelling, lezingen) en van de activiteiten die er
nog aankomen. Evalien van‘t Veen vraagt of het misschien goed is om iets te
doen met feedback op de tentoonstelling. De voorzitter geeft aan dat de 900
jaar waterbeheer tentoonstelling de eerste is en zoiets wellicht goed kan helpen.
Daarnaast vermeldt zij kort dat er in het najaar een digitale tentoonstelling rond
de tuinbouw geschiedenis komt,  welke gefinancierd en geïnitieerd is  door  de
Stichting Tuinbouw (Stitu). Daarnaast is de voorzitter met Casco en Leidsche Rijn
marketing bezig fietstochten rond historische wateren op te zetten voor 900 jaar
waterbeheer. Dit is nog niet concreet maar wel iets wat we graag willen doen.
Harry  v/d  Meer  vraagt  of  de  fietsapp  nog  wordt  gebruikt  of  aangevuld?  De
voorzitter geeft aan dat dit  nu niet meer meegenomen kan worden, maar is
goed om naar te kijken voor volgend jaar. Harry v/d Meer vraagt af of we deze
routes ook op bestaande apps met andere fietstochten kunnen plaatsen? Evalien
van’t  Veen  geeft  aan  dat  deze  zeer  zeker  op  de  website  routes  in  Utrecht
( https://www.routesinutrecht.nl/fietsroutes) komen te staan. Adriaan van Assem
geeft aan dat dit soort activiteiten zich heel goed lenen voor een aanvraag bij
het ondernemersfonds.
De voorzitter vervolgt met het thema voor 2023, 25 jaar Leidsche Rijn. Het idee
is ook om hiervoor een tentoonstelling 25 jaar transformatie te maken, lezingen
te organiseren en wandelingen in trant van ‘Het verhaal van Leidsche Rijn’ te
organiseren. Daarnaast is er het idee om een project op te zetten met verhalen
van bewoners in de nieuwste wijken en van bewoners die 25 jaar geleden hier
zijn komen wonen. Met andere woorden verhalen  van de Leidsche Rijners. De
voorzitter geeft nogmaals aan dat alle ideeën welkom zijn.
 
Het thema voor 2024 is 50 jaar sportzomer. Het was moeilijk om het jaar 2024 te
koppelen aan een concreet historisch thema en uiteindelijk is het bestuur hierop
gekomen met als beginpunt het WK voetbal in de zomer van 1974 als soort van
‘startpunt’ van een traditie van sportzomers. Daarnaast zijn er in Leidsche Rijn
een groot aantal sportdeelnemers en sportclubs en een belangrijk uitgangspunt
is om met dit thema nieuwe bewoners te bereiken. 
 
De  voortgang  van  de  actiepunten  uit  het  Meerjarenbeleidsplan  wordt  kort
besproken  dan  wel  uitgelegd  door  de  voorzitter.  Evalien  van‘t  Veen  wil  wel
opmerken dat de website slecht toegankelijk is op de mobiele telefoon. Wim de
Vrankrijker geeft aan hier naar te zullen kijken. AP04 Susan van Dijk vraagt over
het actiepunt rond de redactie uitbreiding en waar deze op doelt. De voorzitter
geeft aan dat dit gaat om een oud actiepunt gaat dat al is opgelost.
 
De voorzitter vermeld dan een aantal actiepunten dan wel zorgpunten die nog
uitgevoerd moeten worden. 
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1. Coördinatie  en  afstemming  van  de  verschillende  communicatie-  en
marketing middelen. Het bestuur zal hier op heidag nog verder over praten. 

2. Het publiceren op externe sites van vacatures zoals de Vrijwilligerscentrale
website  en  Wil  in  je  Buurt  website.  Hier  is  nog  de  grote  vraag  wat  de
meerwaarde  is  van  het  plaatsen  van  vacatures  op  dergelijke  websites.
Evalien van’t Veen suggereert de VAR als plek.

3. Archiefbeheer. John van Dongen is bezig met het collectiebeleid, samen met
andere  vrijwilligers.  Dit  is  een  lopend  proces,  waarbij  nog  niet  eens  alle
dozen van de verhuizing zijn uitgepakt.

4. Ruime openstelling van het kenniscentrum. De voorzitter geeft aan dat dit
nog  niet  echt  is  doorgezet.  Op  de  donderdagmiddag  na  is  er  nog  geen
ruimere openstelling. Het probleem was enerzijds twee jaar corona,  maar
ook dat we nog niet genoeg mensen hebben om echt langer/vaker open te
kunnen. De vraag is hoe krijgen we dit wel voor elkaar? Evalien van’t Veen
geeft aan dat misschien vacatures anders beschreven kunnen worden? Het
kan afschrikken als een te zware functie. 

5. Werven van een vrijwilligers coördinator.  Jan Sangers heeft als beheerder
van de BSH een soortgelijke rol lange tijd op zich genomen, maar heeft deze
op dit moment niet echt. 

6. Opstarten communicatiecommissie die zaken kan overnemen van bestuur.
7. Ledenwervingsacties.  Iets  wat  we vaker  en  meer  moeten  doen.  Maar  de

vraag is hoe? Evalien van’t Veen vraagt of vanuit 900 jaar Utrecht de vele
activiteiten in Leidsche Rijn die daaraan gekoppeld zijn niet wat gedaan kan
worden.  Misschien met flyers  aanwezig  zijn  bij  dergelijke  activiteiten?  De
voorzitter geeft aan dat we als vereniging daar ook al  op staan.  Wim de
Vrankrijker benadrukt nogmaals dat het probleem vooral is dat we mensen
nodig hebben die dat kunnen doen. De voorzitter gaat hierop verder een
geeft aan dat er heel veel ideeën zijn maar we hebben een groot tekort aan
mensen die deze kunnen oppakken/uitvoeren.

 
Naast  de zorgpunten zijn  er ook nog een tweetal  knelpunten die volgens de
voorzitter  grote  invloed  hebben  op  de  toekomst  en  het  uiteindelijke
voortbestaan van onze vereniging zoals deze nu is. 
In  de  eerste  plaats  betreft  dit  de  ledenontwikkeling.  De  voorzitter  laat  een
overzicht van het totaal aantal leden dat de vereniging nu heeft en daarnaast
van  het  aantal  nieuwe  leden  versus  het  aantal  leden  dat  is  gestopt  binnen
verschillende kwartalen in 2021. Eind maart 2022 telt de vereniging 865 leden,
hiervan zijn er 739 leden binnen ons postgebied. Van deze 739 leden is 44%
voor 2000 lid geworden. Van het totaal aantal leden van 865 zijn er 37% voor
2000 lid geworden. Kees Rasch geeft aan dat ledenbestande cyclisch zijn, wat
betekent dat wanneer kinderen uit huis gaan mensen pas lid worden omdat ze
dan tijd hebben. De penningmeester geeft aan dat de huidige trend  van het
aantal nieuwe leden niet goed is en dat het aantal nieuwe leden alsmaar minder
wordt per kwartaal. De voorzitter geeft aan dit een belangrijk punt is waar we
ons als  vereniging zorgen om moeten maken.  Rens Wiegeraad vraagt  of  we
weten waarom mensen lid worden van onze vereniging? Wim de Vrankrijker en
Evalien van‘t Veen geven aan dat er meerdere onderzoeken gedaan zijn en dat
hier uit bleek dat vanuit mensen vanaf hun 40ste jaar meer interesse krijgen
voor  historie.  Maar  dat  er  ook  een  grote  behoefte  is  in  digitale
nieuwsvoorziening. De voorzitter geeft verder aan dat op de uiteindelijke vraag
waarom mensen wel lid  worden te weinig response is gekomen in het verleden
maar wel goed is om weer eens te peilen. AP05 De voorzitter geeft aan dat we
vooral horen dat mensen ons willen steunen. Evalien van’t Veen vraagt tenslotte
nog of we weten hoelang ze lid blijven? 
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Het tweede knelpunt zijn vrijwilligers. De voorzitter geeft aan dat op dit moment
de vereniging ongeveer 70 actieve vrijwilliger heeft met een gemiddelde leeftijd
van 70+. Met andere woorden, het zijn allemaal mensen op gevorderde leeftijd.
Harry v/d Meer vindt dit ook een logisch in het geval van tijd en ziet ook dat de
individualisering van de maatschappij ertoe geleid heeft dat minder mensen tijd
willen steken in een collectief zoals een vereniging. Volgens de voorzitter is de
belangrijkste vraag of we op basis van de huidige vrijwilligers kunnen blijven
draaien. Ze geeft hierbij het voorbeeld van de bestuursfuncties die regelmatig
vacant zijn en hoe sommige bestuursleden naast hun bestuurswerk veel uren
kwijt zijn aan uitvoerende werk. De voorzitter is heel duidelijk, hier moet een
oplossing voor komen anders gaat de vereniging het op deze manier niet meer
volhouden.  Ze  benadrukt,  het  gaat  om  de  toekomst  van  de  vereniging.
Bestuurslid  Wim  de  Vrankrijker  wil  hieraan  toevoegen  dat  er  veel  meer
onderscheid moet komen tussen bestuurswerk en uitvoerend werk en dat er
duidelijk afgebakende klussen moeten komen. De voorzitter geeft tenslotte aan
dat er nog steeds geen vrijwilligerscoördinator is en dat betekent dat ook het
zoeken naar en het inwerken van de nieuwe vrijwilligers ook door het bestuur
moet worden gedaan.

6. Vacatures
De voorzitter laat een overzicht zien van alle (8) vacatures, uiteenlopend van 3
bestuur vacatures tot een vrijwilligerscoördinator tot leden voor de werkgroep
communicatie,  voor  publieksactiviteiten  en  gastheren/dames  voor  het
kenniscentrum en een lid kascontrolecommissie. Arthur v/d Leij geeft aan dat de
aanvulling  van  onderop  gefocust  moet  zijn  op  de  groep van  70 vrijwilligers.
Hierdoor krijg je een groep mensen die tijd hebben en al weten wat er gevraagd
kan worden. Adriaan van Assem geeft daarnaast aan dat je deze 70 mensen
moet inzetten als ambassadeurs die de vereniging een warm hard toedragen en
zo  nieuwe  mensen  kunnen  vinden.  Wim  de  Vrankrijker  geeft  aan  dat  er
regelmatig oproepen zijn onder deze groep vrijwilligers om mee te werken voor
activiteiten maar dat er sporadisch mensen zich aanmelden uit deze groep 70
actieve vrijwilligers en juist meer uit de groep daarbuiten. De voorzitter geeft
aan dat bestuursleden nu geen tijd meer hebben om deze groep te coördineren
en daarvoor is een coördinator nodig.  Harry v/d Meer is het eens met Wim de
Vrankrijker als het gaat om afgebakende taken te hebben en op deze manier
(nieuwe)  vrijwilligers  te  vinden.  En  hopelijk  lukt  het  om  daaruit  nieuwe
bestuursleden te halen. Harry v/d Meer vraagt of het een idee is om voor de
heidag vrijwilligers  te  vragen wat  voor  ideeën er  leven  en  hoe  dat  vorm te
geven. De voorzitter geeft aan dat we als bestuur heel veel hebben geprobeerd
om mensen te bereiken voor activiteiten en dat zullen blijven doen. De voorzitter
wil dit agendapunt afsluiten met een oproep aan alle vrijwilligers om te helpen
met het werven van nieuwe vrijwilligers die actief willen zijn.

7. Rondvraag en sluiting  
Evalien van’t Veen is benaderd door Kasteel de Haar. Zij willen iets gaan doen 
rond de Tweede Wereldoorlog en vragen of er iemand binnen vereniging is met 
wie zij contact kunnen opnemen. De voorzitter geeft aan dat een organisatie als 
Kasteel de Haar met betaalde krachten werkt en zelf een goed archief heeft, 
maar als ze graag willen kunnen ze via de secretaris contact opnemen met de 
vereniging.

6



De penningmeester vraagt of er in de staturen nog iets veranderd moet worden 
op basis van het nieuwe gedefinieerde werkgebied? Kees Rasch geeft aan dat 
niet hoeft.
Wim de Vrankrijker bespreekt kort enkele lopende projecten, zoals de foto 
collecties die geïnventariseerd worden door Dick Goossens. Alles wordt ter zijne 
tijd gepubliceerd. Verder geeft hij aan dat bovenin de schilderijen opnieuw zijn 
ingericht en dat alle losse stukken/documenten nu in kaart worden gebracht. 
Tenslotte zegt hij nog kort over de Tuinbouw tentoonstelling dat met hulp van 
studenten van de Hogeschool Utrecht die een interactieve tentoonstelling wordt 
op meerdere schermen.
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00.  
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ACTIEPUNTEN

Actie Nr Actiepunt
AP01 Bestuursmodel als onderdeel WBTR. Rens Wiegeraad 

neemt hierover contact op met de penningmeester.
AP02 Jaarverslag redactioneel beter/sterker maken.
AP03 Bekijken wat voor mogelijkheden het ondernemersfonds 

biedt voor projectsubsidies.
AP04 Slechte toegankelijkheid website op de mobiele telefoon 

moet worden verbeterd.
AP05 Peiling houden onder leden over interesses.
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