
Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit voor de Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 19 mei 2021 om 19.30 uur in de Ulu Moskee, 

Moskeeplein 89, Utrecht. De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee. 

Mochten er op die datum nog beperkingen gelden in verband met de 

Corona-pandemie dan zal de ALV (ook) via een livestream bij te wonen zijn.

Agenda
 1  Opening

 2  Ingekomen stukken en mededelingen

 3  Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 (bijlage)

 4  Jaarrekening 2020 (bijlage)

 5  Begroting 2022 (bijlage)

 6  Jaarverslag 2020 (bijlage)

 7  Bestuurswisselingen 2019-2020: 

  -  herbenoeming Dick de Jong als voorzitter en Marlyne Stolker

  -  voorgesteld nieuw bestuurslid is Hansje Amelink

 8  Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

 9  Utrecht 900 jaar in 2022

 10  Voorbereiding 100 jaar Oud-Utrecht in 2023

 11  Mededelingen vanuit de vereniging

 12  Rondvraag

 13  Sluiting

De avond zal worden afgesloten met een rond leiding 

door de moskee en voor wie wil een drankje.
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  Aanwezig: allen die de presentielijst hebben 
 getekend en online  aanwezig waren.

1 Opening
De voorzitter, Dick de Jong, opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Deze Algemene Ledenvergadering (ALV) was aanvankelijk gepland 
in mei 2020 maar moest vanwege de Corona-maatregelen worden ver-
plaatst. Ook vandaag hebben we nog te maken met beperkende maat-
regelen. Daarom wordt deze ALV gestreamd, zodat leden ook thuis de 
vergadering kunnen meemaken. Marlyne Stolker, secretaris, licht de verga-
derprocedure toe voor de leden die thuis deelnemen aan de vergadering. 
Vragen kunnen via de chat gesteld worden. Martijn Maandag is de webmas-
ter, hij zorgt dat de vragen in de bespreking worden betrokken. De deelne-
mende leden thuis wordt gevraagd via de mail te laten weten of zij instem-
men met de voorgestelde statutenwijzigingen (agendapunt 9). Aanwezige 
leden wordt gevraagd op de presentielijst de desbetreffende kolom (al dan 
niet) te paraferen.
De voorzitter stelt de bestuursleden voor: Marlyne Stolker (secretaris), Anne-
miek Roessen (vicevoorzitter, aftredend), Jan Bots (penningmeester), Thea 
Boekhout en Samantha Hassink-Burbidge, die thuis de vergadering mee-
maakt. Hansje Amelink maakt het verslag.

2 Terugblik activiteiten Oud-Utrecht in 2020 sinds de Corona-maatregelen
De voorzitter herdenkt Tarq Hoekstra, erelid van de Vereniging Oud-
Utrecht, die dit jaar op 2 juni, de Stadsdag, overleed. Hoekstra was als eerste 
Utrechtse gemeentelijk archeoloog en bestuurslid nauw betrokken bij het 
werk van de Vereniging. Op de site van Oud-Utrecht is een ‘In Memoriam’ 
voor Tarq Hoekstra (1939-2020) opgenomen.
De voorzitter geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een terug-
blik op het afgelopen jaar. In hoog tempo passeert een groot aantal gebeur-
tenissen de revue:
 - De presentatie van het Stegenboek en de overhandiging aan burgemees-

ter Van Zanen (dit was nog in 2019).
 - Historisch café op 17 januari 2020 met Koos Marsman over Utrechs 

proaten.
 - Historisch café op 14 februari 2020 door Bastiaan Staffhorst over het 

Utrechtse drankenbedrijf Staffhorst.
 - Vervolgens brak Corona uit; niettemin volgden nog een aantal 

hoogtepunten:
 - Verbetering van de website door Jan Schrauwen en Martijn Maandag.
 - Podcasts lopen goed, onder andere nr. 7 waarop Arjan den Boer spreekt 

met Wendy Landewé, conservator van Huis Doorn.
 - In juni neemt Maxim Februari het themanummer van het tijdschrift 

‘Utrecht, boekenstad’ in ontvangst tijdens een presentatie in de biblio-
theek op de Neude. 

 - Vanaf september worden de historische cafés gehouden in de theater-
zaal van de bibliotheek aan de Neude. 

 - De Nacht van de Utrechtse geschiedenis op 10 oktober 2020 wordt – van-
wege Corona - met een beperkt aantal mensen live gehouden, maar digi-
taal is er een groot aantal bezoekers. 

 - Er werden met dank aan Arjan den Boer twee pagina’s in DUIC gevuld 
over de activiteiten van en door de Vereniging. 

3 Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. De voorzitter  
deelt mee dat Margrit Idsinga helaas heeft laten weten te stoppen als  
notulist/ondersteuner van het bestuur. Margrit heeft dit werk 18 jaar 
gedaan. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar werk en haar inzet. 
Ze heeft inmiddels een bloemetje ontvangen en op een later moment zal zij 
nog in het zonnetje worden gezet. 

4 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019
Joost Boomsma wijst erop dat de naam van Jannes van der Wal verkeerd is 
gespeld. Die fout wordt hierbij gecorrigeerd.

5 Jaarrekening 2019
De penningmeester, Jan Bots, licht de jaarrekening toe. De jaarrekening laat 
een positief resultaat zien, mede dankzij een grote gift, en sponsoring van 
het Stegenboek, waardoor er bij aan- en verkoop van het Stegenboek nage-
noeg quitte is gespeeld. De post ‘afboeking debiteuren’ stond voor een 
bedrag van € 3.388 al zo’n 8 jaar in de administratie en wordt nu afgeboekt. 
De balans laat zien dat het eigen vermogen in 2019 is gegroeid. 
De financiële stukken zijn op 4 maart 2020 namens de Verenging gecon-
troleerd door de Kascommissie die bestond uit Arjen Dorland en Thomas 
Hassink. De commissie meldde in haar schriftelijke verslag dat er sprake 
is van een ordelijke administratie, een overzichtelijke weergave en dat 
het geheel klopte. Hiermee wordt de penningmeester met veel dank en 
applaus gedechargeerd en gaan de aanwezigen akkoord met deze financiële 
verantwoording.

6 Begroting 2021
De penningmeester licht de begroting kort toe. Het gaat om een voorzich-
tige begroting; het meest in het oog springend is de post van € 10.000,- voor 
het lustrum. Vervolgens worden enkele vragen gesteld. De voorzitter merkt 
op dat het Stegenboek en De lantaarn spreekt ontbreken. De penningmees-
ter stelt dat, als gezegd, er sprake is van een voorzichtige begroting. Mau-
rice van Lieshout vraagt hoe het staat met de advertentiewerving (begroot 
op € 3.000,-). De penningmeester antwoordt dat gestreefd wordt naar meer 
advertentieruimte in het tijdschrift waardoor het aantal redactionele pagi-
na’s kan worden uitgebreid. Lex de Wever reageert dat het een lastige tijd 
is voor bedrijven vanwege de corona-crisis. De penningmeester is het daar-
mee eens, maar hoopt niettemin dat de verhoging van de oplage van het 
tijdschrift en een bredere distributie ook zullen bijdragen aan verhoging van 
de aantrekkingskracht van het blad om in te adverteren en zodoende van de 
advertentie-inkomsten.
Peter Ruijs vraagt hoe het op dit moment gaat met de financiën. De pen-
ningmeester antwoordt dat er zowel een positief effect is van de corona-
maatregelen op de uitgaven, als een negatief effect. Het positieve, maar 
ongewenste effect is dat we minder uitgeven doordat activiteiten verval-
len. Dat een aantal activiteiten duurder uitvalt heeft een negatief finan-
cieel effect. Denk daarbij aan de huur van groter ruimtes en de kosten die 
het streamen met zich mee brengen. Hans van Oord vraagt of er een meer-
jarenbegroting is. De penningmeester antwoordt dat die er niet is, maar 
dat dat zeker iets is om over na te denken. Er wordt gevraagd of de inkom-
sten stabiel blijven. De penningmeester licht toe dat de Steunstichting 
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voor circa 40% van de inkomsten zorgt; de rest komt uit contributies. Beide 
inkomstenbronnen zijn stabiel te noemen. Daarbij komt dat het leden-
tal stijgt. Het vermogen van het steunfonds (nu ca. 1 mln.) bestaat deels uit 
rente-inkomsten, deels uit belegging en is licht dalend. De Stichting zit dicht 
tegen de Vereniging aan en ‘dient’ alleen Oud-Utrecht. Gevraagd wordt hoe 
het zit met de schadeclaim van de Stichting inzake Fortis-aandelen. De pen-
ningmeester licht toe dat Fortis in de laatste maanden van het bestaan nog 
aandelen heeft uitgegeven waarbij de beleggers – aldus een rechterlijke uit-
spraak – verkeerd zijn geïnformeerd. De Stichting had Fortis-aandelen in die 
tijd. Op dit moment wordt – via een collectief – gewerkt aan een genoegdoe-
ning voor de gedupeerden door de rechtspersoon aansprakelijk te stellen. 
Dit levert wellicht nog € 5000,- à € 6000,- op.
Na deze toelichting stemt de vergadering in met de begroting 2021.

De penningmeester meldt dat voor de kascontrole 2020 zich drie kandida-
ten hebben gemeld: Steven Priem, Thomas Hassink, en Frank van Eijkern. 
Deze leden van de kascontrolecommissie worden met applaus verwelkomd. 
Op deze manier kan er gewerkt worden met een dakpanconstructie waarbij 
er elk jaar iemand afgaat en iemand bij komt. Arjen Dorland wordt hartelijk 
bedankt voor zijn inzet in de kascommissie; hij treedt na vier jaar terug. De 
voorzitter dankt de penningmeester voor de stukken en voor zijn toelichting. 

7 Jaarverslag 2019
Met waardering en applaus wordt kennisgenomen van het Jaarverslag 2019. 
De voorzitter dankt ieder die heeft bijgedragen, in het bijzonder Marlyne 
Stolker en Margarit Idsinga.

8 Bestuurswisselingen 2019-2020
Penningmeester Joke Hardeman en secretaris Tijn Pieren zijn afgetreden 
en opgevolgd door Jan Bots als penningmeester en Marlyne Stolker als 
secretaris. 
Het bestuur neemt vandaag – na 3 zittingsperioden van 3 jaar - afscheid van 
zijn vicevoorzitter: Annemiek Roessen. De voorzitter roemt de verdiensten 
van Annemiek. Zij was en is met haar grote deskundigheid en ervaring op 
het terrein van de stedenbouw en staatsbosbeheer van grote betekening 
voor de Vereniging, in het bestuur maar ook in de CCE, in erfgoed- en poli-
tieke debatten, het Smeeberaad. De voorzitter roemt ook Annemieks per-
soonlijke aandacht en betrokkenheid die door één van de leden die hij sprak 
gekwalificeerd werd als ‘dierbaar’. Annemiek blijft actief voor de Vereniging, 
onder andere in het cluster Grote Excursie en in de commissie die het 100-
jarig bestaan van de Vereniging in 2023 voorbereidt. Als erkentelijkheid voor 
haar langjarige inzet wordt Annemiek Lid van Verdienste van Oud-Utrecht. 
Zij krijgt de bijbehorende penning van de kunstenaar Theo van de Vathorst, 
een oorkonde en bloemen uitgereikt. Annemiek bedankt voor de woorden 
en de versierselen en blikt kort terug op de afgelopen 9 jaar. Ze heeft met 
heel veel plezier samengewerkt met (oud-)bestuursleden en zeker ook met 
de vele vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid en grote deskundigheid 
inzetten voor de Vereniging. Annemiek heeft een zeer warm hart gekregen 
voor Oud-Utrecht en kijkt uit naar de komende jaren waarin ze zal bijdra-
gen aan de organisatie van het 100-jarig bestaan van Oud-Utrecht. 
Tom de Zeeuw stelt zich voor als nieuw bestuurslid. Hij werd twee jaar 
geleden voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed. Hij voelt zich ver-

eerd dat hij mag werken met zoveel gepassioneerde vrijwilligers in de CCE 
en binnen de Vereniging. Hij neemt Annemieks rol over verbinder tussen 
CCE en bestuur, hoopt ook zijn contacten in de gemeenteraad te benut-
ten ten dienste van het erfgoed, probeert het Tijdschrift onder een breder 
publiek en in omliggende gemeenten bekend te maken en maakt zich sterk 
voor het vrijwilligersbeleid van de vereniging. 
Thea Boekhout en Samantha Hassink-Burbidge worden allebei voorge-
dragen voor herbenoeming in het bestuur. De leden stemmen in met de 
benoeming van Tom de Zeeuw en de herbenoeming van Thea Boekhout en 
Samantha Hassink-Burbidge. 
Maurice van Lieshout vraagt of er niet 2 leden voorgedragen zouden 
moeten worden, aangezien er een oneven aantal leden zou moeten zijn, 
conform de statuten. De voorzitter reageert dat de vraagsteller helemaal 
gelijk heeft. Hij licht toe dat er inmiddels twee mensen meelopen met het 
bestuur, met het oog op een mogelijk lidmaatschap, Sandy van Heerde en 
Hansje Amelink.

9 Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement conform art. 20 
De voorgestelde wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement 
wordt toegelicht door Annemiek Roessen. In 2005 werd het Huishoudelijk 
reglement toegevoegd aan de Statuten. Aanleiding was de aanpassing van 
de naam en het werkterrein van de vereniging en na 15 jaar was het goed 
Statuten en reglement in hun geheel door te nemen op verouderde tek-
sten. De voorgestelde wijzigingen zijn incl. toelichting te vinden op de site 
van de Vereniging. Jurist Dirk van Setten heeft het bestuur geadviseerd bij 
de nodige aanpassingen ter actualisering van de statuten. Aan de naamge-
ving van de Vereniging is het woord ‘Historische’ toegevoegd. Verder is het 
werkgebied van de Vereniging duidelijker aangegeven: ‘voor stad en regio 
Utrecht’. Op verzoek van 30 (in plaats van) 50 kan een ALV worden uitge-
schreven en vanaf nu kan men gedurende het jaar lid worden van de vereni-
ging (in plaats van alleen maar per 1 januari). 
Wim Deijkers vraagt waarom niet alle commissies zijn opgenomen in het 
Huishoudelijk reglement. Annemiek Roessen antwoordt dat ervoor gekozen 
is alleen de kerntaken van de historische vereniging terug te laten komen, 
zoals uitgifte van het tijdschrift, het jaarboek en de CCE. De communicatie-
commissie – hoewel cruciaal zeker in deze tijden - of cluster grote excursie 
zijn niet cruciaal voor het bestaansrecht van de vereniging. De huidige for-
mulering laat overigens wel ruimte voor meer commissies.
De secretaris licht het proces toe dat doorlopen moet worden om de Statu-
ten te wijzigen. Wijziging kan volgens de huidige lezing alleen gebeuren als 
tweederde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is daar geen 
sprake van dan moet er binnen twee weken nog een ALV worden uitgeschre-
ven, pas na instemming van 2/3 van de op die tweede vergadering aanwe-
zige of vertegenwoordigde leden kan wijziging plaatsvinden. Mede met het 
oog op de gecompliceerdheid van dit artikel is ook in de nieuw voorgestelde 
tekst opgenomen dat wijziging van de Statuten kan plaatsvinden wanneer 
tweederde deel van de ter ALV aanwezige leden ermee instemt. 
De aanwezige leden wordt gevraagd een paraaf zetten op de intekenlijst 
wanneer zij akkoord zijn met de wijzigingen; leden die digitaal meevergade-
ren wordt gevraagd dat per mail te laten weten. Wijziging van de Statuten 
dient vervolgens te worden vastgesteld door de notaris. De voorzitter stelt 
voor dat hijzelf en de secretaris worden gemachtigd de Statutenwijziging 
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aan de notaris voor te leggen. Aan de hand van de (ondertekende) notu-
len van de ALV kunnen zij laten zien dat de leden in meerderheid instem-
men met de wijzigingen. De vergadering stemt hiermee in. Er volgt nog een 
tweetal vragen over het schriftelijk uitnodigen van de leden voor Algemene 
Vergadering (art 14 van de Statuten) en het ter inzage liggen van de stuk-
ken (Huishoudelijk reglement art. 18). Het bestuur blijft de stukken op papier 
verspreiden via het Tijdschrift, ook een uitnodiging per e-mail zou echter als 
een schriftelijke uitnodiging gelden. Stukken worden ter inzage aangeboden 
via de website.
De leden stemmen in met de voorgestelde aanpassingen van Statuten en 
Huishoudelijk reglement. 

10 Vrijwilligersbeleid, actief worden voor Oud-Utrecht
De voorzitter licht dit agendapunt toe. Er zijn veel vrijwilligers actief (in com-
missies ca. 40, maar ook daarbuiten zijn er actief), toch hebben we geen 
duidelijk vrijwilligersbeleid. Daar gaan we verandering in brengen. Moge-
lijke ingrediënten hiervoor: Activeren van leden en verbreden van de ver-
eniging. Zo hoeven vrijwilligers niet per se ‘permanent’ vrijwilliger te zijn, 
ook inzet van tijdelijke vrijwilligers, bijv. op projectbasis kan waardevol zijn. 
Voorbeelden van tijdelijke activiteiten: starten van een erfgoed-wijkaanpak 
Oud-Utrecht en een vraag van Museum Speelklok voor onderzoek naar de 
Buurkerk.
Vrijwilligersbeleid zou ook meer gericht moeten zijn op en in nieuwe wijken 
als Kanaleneiland en Leidsche Rijn en nieuwe doelgroepen zoals jongeren 
en bewoners met migratie-achtergrond. Een WhatsApp-groep met leden die 
wel af en toe willen helpen bij eenmalige of onregelmatige activiteiten kan 
hierbij behulpzaam zijn. Inette Mennen, lid sinds begin dit jaar, is blij met 
dit initiatief. Aan activiteiten op projectbasis zou ze mee willen doen, maar 
het is als nieuw lid lastig idee te krijgen van wat je zou kunnen doen. Ze laat 
weten mee te willen denken over het vrijwilligersbeleid. De voorzitter merkt 
op dat we elk jaar ontmoetingen met nieuwe leden organiseren, dit jaar 
heeft zo’n ontmoeting nog niet plaatsgevonden vanwege de Corona-maat-
regelen. Wellicht lukt dat begin volgend jaar wel, zo nodig digitaal.

11 Voorbereiding Jubileum 2023, viering 100 jaar Oud-Utrecht
Annemiek Roessen vertelt hoe de voorbereidingsgroep aan de slag is 
gegaan. Het plan is er iets groots van te maken en de benadering sluit goed 
aan bij de aanpak voor het vrijwilligersbeleid: de voorbereidingsgroep richt 
zich op verbreding naar nieuwe doelgroepen en naar andere organisa-
ties en wijken. De relevantie van Oud-Utrecht moet in de 21e eeuw verder 
worden versterkt. Er zal gekeken worden hoe de verbinding met het jubi-
leum 900 jaar stad in 2022 kan worden gemaakt. In elk geval zullen er in 
de aanloop naar 2023 ook al activiteiten worden georganiseerd. Gedacht 
wordt aan drie programma-onderdelen: Feest voor en door de leden, een 
Cadeau aan de stad en een communicatie-impuls voor Oud-Utrecht. Het 
cadeau aan de stad zal mogelijk een leerlijn zijn voor het basisonder-
wijs over erfgoed. De communicatie-impuls zal in elk geval gericht zijn op 
het delen van de verhalen uit onze rijke historie, maar ook gericht zijn op 
het werven van nieuwe leden uit andere wijken, leeftijdsgroepen en met 
andere culturele achtergronden dan de huidige leden. Commissies en leden 
worden uitgenodigd met ideeën te komen die zullen worden ondersteund 
met denkkracht en/of geld.

Maurice van Lieshout vraagt of er ook gedacht wordt aan een boek over 
100 jaar Oud-Utrecht. Annemiek reageert dat Het Utrechts Archief ook 
graag wil meedoen met een tentoonstelling, waarbij een combinatie met 
boek en catalogus gemaakt zou kunnen worden. Ook zal er een oproep op 
de website worden geplaatst om leden uit te nodigen mee te helpen in de 
voorbereidingen.

12 Stand van zaken digitalisering publicaties Oud-Utrecht
De voorzitter meldt kort de stand van zaken inzake digitalisering van 
publicaties. Er is een schat aan Oud-Utrecht publicaties die beter toegan-
kelijk zouden moeten zijn en waarmee historisch onderzoek gestimu-
leerd zou kunnen worden. ‘Sabine’ is onvolledig en kan beter en mooier 
als Oud-Utrecht-bibliotheek. Het Utrechts Archief heeft positief gerea-
geerd op deze wens van het bestuur. Het ontwikkelt een digitale biblio-
theek van álle Oud-Utrecht publicaties. De applicatiebouwer is gestart en 
er volgt een ‘proefstraatje’ als eerste initiatief om onderzoek beter te faci-
literen door te digitaliseren.

13 Mededelingen vanuit de vereniging
Activiteitencommissie: Voorzitter Joost Boomsma neemt ons mee: Het His-
torisch Café wordt nu gehouden in de bibliotheek aan de Neude. De lezin-
gen vinden nog plaats in het Bartholomeüs Gasthuis, maar dat is niet moge-
lijk in Coronatijd. Het Historisch Café op 13 november, over virussen, gaat niet 
door omdat de Bibliotheek wegens de Corona-maatregelen is gesloten. Wel-
licht kunnen er in de nabije toekomst webinars van worden gemaakt. Inzet 
is zoveel mogelijk wel te laten doorgaan, het gaat immers om een belangrijk 
onderdeel van het werk van de Vereniging. Bovendien worden de activiteiten 
gewaardeerd en zit er veel werk in de voorbereiding van een Historisch Café 
of een lezing. Bij de provincie is een subsidieaanvraag gedaan om activiteiten 
te kunnen streamen. Veel dank voor de ondersteuning bij de activiteiten door 
Jan Schrauwen, Martijn Maandag, Dick de Jong en Thea Boekhout.

Nicolaas van der Mondelezing: Thea Boekhout vertelt: De 35e Van der Mon-
delezing, werd gehouden op 11 februari door René de Kam, in de Pieterskerk. 
Het thema van zijn lezing: De ommuurde stad, preluderend op de gelijkna-
mige tentoonstelling die vanaf september in het Centraal Museum te zien is. 
De lezing van 2021 zal niet in februari maar in de vroege zomer worden geor-
ganiseerd. Leen Dorsman zal ingaan op het studentenleven in de 18e eeuw. 
Er zal worden ingezet op een ontmoeting voor veel mensen!

Jaarboek Oud-Utrecht: Omdat Wilbert Smulders, hoofdredacteur van het 
jaarboek helaas niet aanwezig kan zijn, rapporteert de secretaris namens 
hem. Het Jaarboek Oud-Utrecht 2020 wordt zondag 29 november 2020 digi-
taal gepresenteerd, waarna het vanaf 30 november zal worden verspreid 
onder de leden van de vereniging. Het nieuwe jaarboek is een zgn. gewoon 
nummer, dat wil zeggen geen themanummer. Het telt 11 bijdragen van de 
hand van in totaal 15 auteurs. In tegenstelling tot de gewone gang van zaken 
zal er in 2021 opnieuw een ‘gewoon’ nummer worden uitgebracht. Het jaar-
boek van 2022 zal met het oog op ‘Utrecht 900 jaar stadsrechten’ onder 
de titel ‘De gezonde stad’ gewijd zijn aan het thema ‘De geschiedenis van 
Urban Health in Utrecht’. Het jaarboek van 2023 zal met het oog op ‘100 jaar 
Oud-Utrecht’ gewijd zijn aan het thema ‘Thuis in Utrecht’.
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Tijdschrift Oud-Utrecht: Arjan den Boer, hoofdredacteur, informeert ons. In 
de zomer van 2019 volgde Arjan Maurice van Lieshout op. Het Tijdschrift 
werd in het afgelopen jaar gerestyled met het oog op de aantrekkelijkheid 
voor een breder publiek, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Den Boer 
roept ieder die een goed idee heeft voor een artikel op daartoe een voor-
stel voor te leggen aan de redactie. Als een voorstel niet geschikt is voor het 
tijdschrift, kan ook publicatie op de website overwogen worden. Het laat-
ste nummer van het jaar valt op 1 december in de bus. Ton van Schaik heeft 
een lezenswaardig artikel geschreven over het klooster Nieuw Licht. Het 
themanummer van 2021 zal gaan over parken, tuinen, hoveniers enzovoort: 
De Groene Stad. De podcasts Oud-Utrecht (die los staan van het tijdschrift) 
worden veel beluisterd, ca. 1.000 keer per aflevering. Ook hiervoor geldt: 
tips kunnen worden doorgegeven aan Arjan den Boer.

Communicatiecommissie: Omdat de voorzitter van de commissie, Samantha 
Hassink, niet aanwezig kan zijn leest de voorzitter haar bijdrage over 
de communicatie-activiteiten voor. Vorig jaar is de nieuwe website live 
gegaan. Deze wordt goed bezocht. Tot nu toe was het artikel over de pub-
quiz tijdens de nacht van de geschiedenis het best gelezen artikel (meer 
dan 10.000 keer). Nieuw op de website zijn de podcasts, gemaakt door 
Arjan den Boer, die maandelijks in gesprek gaat met een erfgoedkenner uit 
Utrecht. Verder bouwde webmaster Martijn Maandag een nieuwe webshop 
en zorgde samen met Jetty Krijnen en andere betrokkenen voor een goed 
voorraadbeheersysteem. Ook nieuw op de website zijn de thema’s. Op dit 
moment is dat de ommuurde stad, we zorgen ervoor dat er dan extra arti-
kelen en foto’s te vinden zijn over dat specifieke thema. Andere thema’s dit 
jaar waren 75 jaar bevrijding en de Opening van de Singel in september. Er 
wordt ook ingezet op de sociale media. Op twitter en facebook zien we het 
aantal volgers en views groeien. Ook instagram is als medium toegevoegd 
aan het repertoire. Om nog bedrevener te worden in het benutten van de 
sociale media bestaat het plan samen een workshop te volgen. Ester Smit, 
nieuw in de commissie zal onder andere helpen om de activiteiten van de 
CCE nog beter onder de aandacht te brengen. Tot slot: de communicatie-
commissie blijft ook in 2021 haar best doen de leden te betrekken bij het 
Utrechts erfgoed, door middel van nieuwsbrieven, een agenda met online 
activiteiten en extra content op de website.

Commissie Cultureel Erfgoed: Tom de Zeeuw brengt kort de activiteiten van 
CCE voor het voetlicht. Een belangrijk speerpunt is het in kaart brengen van 
het Post-65-erfgoed. Ester Smit zal hier ook een belangrijke rol bij spelen. 
Zie bijvoorbeeld ook het artikel over De Musketon in Lunetten. CCE vraagt 
ook aandacht bij de gemeente voor de omgang met erfgoed bij evenemen-
ten: niet zelden is er onvoldoende aandacht voor. De gemeente denkt na 
over herziening van haar visie op religieus erfgoed en werkt aan een omge-
vingsvisie. De CCE zal over deze visies adviseren.

Grote Excursie Deze is vanwege de Corona-maatregelen niet doorgegaan. 
Het plan voor een bezoek aan de Vijfheerenlanden blijft op de plank tot 
betere tijden.

Evenementencommissie: Thea Boekhout licht de activiteiten toe. Er is helaas 
veel afgelast, maar de Online Nacht van de Utrechtse Geschiedenis (10 

oktober) werd een groot succes. Wethouder Anke Klein opende de Nacht. 
Hugo Schalkwijk werd verkozen tot jonge historicus van het jaar 2020. Elke 
dag ‘Een geheim van…’ over Utrechts erfgoed op de website en natuurlijk de 
Utrechtse geschiedenisquiz gepresenteerd door Koos Marsman.

Ledenadministratie: Chris Kreijns geeft een toelichting op de ontwikkelin-
gen in het ledenbestand. Het gaat goed, het aantal nieuwe leden neemt 
toe. De stand van eind 2019 was 2.043 (95 leden zijn uitgeschreven, 216 
nieuwe leden), inmiddels (november 2020) zitten we op 2.157 leden. De 
Nacht van de Utrechtse Geschiedenis leverde veel nieuwe leden op. Inmid-
dels betalen 1.099 leden via automatische incasso en ontvangen 1.690 
leden de nieuwsbrief. Dat betekent veel administratieve winst; dat geldt 
ook voor de verkoop via de webwinkel. 1.176 mannen en 658 vrouwen zijn 
lid (dit is overigens niet van iedereen bekend). 

14 Rondvraag
Maurice van Lieshout vraagt aandacht voor het feit dat onderzoek naar de 
Utrechtse geschiedenis wordt bemoeilijkt doordat er geen Utrechtse kran-
ten van na 1967 digitaal beschikbaar zijn. De voorzitter antwoordt dat dit de 
aandacht heeft van het bestuur en is aangekaart bij Het Utrechts Archief, 
maar dat het een lastig punt is vanwege het auteursrecht.
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  Aanwezig: zie lijst van aanwezigen.

1 Opening en uitleg procedure
De voorzitter van de vereniging, Dick de Jong, opent de Tweede Algemene 
Ledenvergadering en heet alle deelnemers van harte welkom. Hij legt uit dat 
deze extra vergadering nodig was omdat conform onze vigerende statuten 
een statutenwijziging alleen goedgekeurd kan worden in een ledenvergade-
ring waarin tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Aan-
gezien dat in de ALV op 4 november niet het geval was, is deze tweede ver-
gadering georganiseerd. In deze vergadering kan door een meerderheid van 
de aanwezige leden de statutenwijziging definitief goedgekeurd worden.

2 Toelichting voorgestelde wijzigingen  statuten en huishoudelijk reglement
Oud-bestuurslid Annemiek Roessen heeft de statutenwijziging samen met 
voorzitter Dick de Jong, secretaris Marlyne Stolker en met adviseur Dirk van 
Setten voorbereid en licht de belangrijkste wijzigingen toe. Ze vertelt dat de 
huidige statuten 15 jaar oud zijn en dat enkele veranderingen nodig waren. 
De belangrijkste wijzigingen zijn de wijziging van de naam van de vereni-
ging naar ‘Historische Vereniging Oud-Utrecht’, om duidelijk te maken dat 
we niet een vereniging voor oude mensen zijn maar een historische vereni-
ging. Ook is een aantal artikelen aangepast aan de huidige wetgeving, bij-
voorbeeld de bewaartermijn van stukken conform de Archiefwet. Daarnaast 
is het taalgebruik in de tekst hier en daar gemoderniseerd.
Annemiek Roessen vertelt vooraf een vraag per e-mail te hebben ont-
vangen van Wim Deijkers. Hij vroeg zich af waarom sommige commis-
sies als ‘vaste commissie’ in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen, 
en andere niet. Het antwoord is dat hoewel het werk van alle commis-
sies zeer gewaardeerd wordt, sommige commissies als essentieel worden 
beschouwd voor het voortbestaan van de vereniging. Daarom worden die 
commissies expliciet genoemd.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de statutenwijziging. Er zijn 
geen vragen.
De voorzitter noemt nog een opmerking die ons per e-mail bereikte, van Jan 
Jaap Luijt. Hij merkte op dat de categorie ‘lid voor het leven’ ontbrak in de 
categorieën van lidmaatschappen. Annemiek Roessen antwoordt dat de hui-
dige bestuursleden deze categorie niet kenden. Ereleden zijn vrijgesteld van 
contributie en dus lid voor het leven. Er zijn ook andere leden voor het leven, 
dat zoeken we nog uit. Indien nodig wordt die categorie nog toegevoegd.

3 Stemming (opnoemen volmachten)
De voorzitter gaat over tot de stemming. Hij deelt mede dat twee leden 
schriftelijk hun volmacht voor de stemming aan het bestuur hebben 
gegeven. Dat zijn de heren B.G.J. Elias en B. Aanstoot. De in de digi-
tale vergadering aanwezige leden stemmen allen in met de statuten-
wijziging. Dat zijn 22 leden, plus de 2 volmachten maakt 24 stemmen 
vóór de wijziging. Er zijn geen tegenstemmen.

4 Mandaat aan voorzitter en secretaris t.b.v. vastleggen bij notaris
De voorzitter licht toe dat voor de vervolgprocedure het nodig is dat de 
vergadering twee leden, hij stelt voor hijzelf en de secretaris, Marlyne 
 Stolker, een mandaat geeft om de wijzigingen vast te kunnen leggen bij de 
notaris. Alle aanwezigen stemmen daarmee in en geven het mandaat af. 

5 Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en eindigt met drie 
korte mededelingen:
 - vanaf volgende week wordt het Jaarboek 2020 verspreid.
 - vanaf morgen valt bij de leden het nieuwste nummer van het Tijd-

schrift op de mat.
 - de nieuwe podcast is ook onlangs verschenen, ditmaal met Hans 

Renes.
De secretaris houdt appèl op basis van de lijst van aanmeldingen. 
 Een ieder bevestigt op navraag zijn of haar aanwezigheid. Vlak voor 
de sluiting van de vergadering logt nog een aangemeld lid in, de heer 
 Vergeer, die des gevraagd ook akkoord gaat met de statutenwijziging 
en het verlenen van het mandaat. De wijziging van de statuten en het 
 huishoudelijk reglement zijn in deze vergadering daarmee goedgekeurd 
door alle 25 aanwezige en vertegenwoordigde leden. Hierna sluit de 
 voorzitter de vergadering.

Verslag van de Tweede Algemene  

Ledenvergadering Oud-Utrecht 2020
Maandag 30 november 2020, 20.00-21.00 uur via Zoom
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Jaarverslag
Historische Vereniging Oud-Utrecht 2020

Bestuur
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de 
wereldwijde Corona-pandemie. Na half maart kwam helaas een groot 
deel van het programma van onze Vereniging stil te liggen. Zo kon de 
Grote Excursie niet doorgaan en moesten het Smeeberaad, verschillende 
lezingen en Historische Cafés worden uitgesteld. Gelukkig waren er ook 
nog geplande activiteiten die wel door konden gaan, onder andere door 
het aantal bezoekers aan te passen aan de geldende regels en door bij-
eenkomsten live te streamen. Dankzij deze digitale mogelijkheden waren 
veel belangstellenden toch in staat aanwezig te zijn. Zo ging het onder 
meer bij de presentatie van het themanummer van het tijdschrift ‘Utrecht 
boekenstad’ in de nieuwe bibliotheek aan de Neude. Ook de Nacht van 
de Geschiedenis, die in 2020 haar derde verjaardag vierde, kwam op deze 
manier tot stand. Het werd een groot succes met veel online bezoekers. 

Voor commissies, werkgroepen en het bestuur was de lange periode 
van lockdown geen reden stil te zitten. De beperkende omstandigheden 
zorgden er juist voor dat we samen op zoek gingen naar nieuwe manie-
ren van verbonden zijn. Zo is er met veel enthousiasme gewerkt aan 
de vernieuwde website die op vrijwel dagelijkse basis nieuwe informa-
tie bevatte, zijn er podcasts geïntroduceerd en werd er in toenemende 
mate gebruik gemaakt van sociale media. De provincie kende de Vereni-
ging een subsidie toe voor de aanschaf van apparatuur die nodig is voor 
het streamen van onze activiteiten. Een financiële ondersteuning die ons 
helpt in de komende jaren op verschillende manieren aanwezig en zicht-
baar te zijn voor de vereniging en in de stad. Verder werd en wordt er 
hard gewerkt aan plannen voor 900 jaar Utrecht (in 2022) en het 100-
jarig jubileum van de Historische Vereniging Oud-Utrecht (in 2023). Uit de 
grote enquête onder leden en niet-leden die in december werd gehouden 
spreekt veel waardering voor het Tijdschrift. Bovendien is in 2020 de His-
torische Vereniging weer gegroeid met 216 nieuwe leden tot 2192 leden.

In november werd de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering gehou-
den. Daar nam Annemiek Roessen na de maximale zittingstermijn 
afscheid van het bestuur. Gelukkig zal zij op andere plekken in de ver-
eniging haar rol blijven spelen. Als erkentelijkheid voor haar inzet werd 
Annemiek Lid van Verdienste van Oud-Utrecht. Als nieuw lid van het 
bestuur trad aan Tom de Zeeuw, al langere tijd actief voor de Commis-
sie Cultureel Erfgoed. De bestuursleden Thea Boekhout en Samantha Has-
sink-Burbidge werden herbenoemd. Na achttien jaar nam Margrit Idsinga 
helaas afscheid als bestuursondersteuner. We zijn haar zeer dankbaar 
voor haar jarenlange inzet voor de Vereniging. 
Op 2 juni, Stadsdag, overleed Tarq Hoekstra, erelid van de Vereniging Oud-
Utrecht. Hoekstra was als eerste Utrechtse gemeentelijk archeoloog en 
bestuurslid nauw betrokken bij het werk van de Vereniging. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering werd Tarq Hoekstra (1939-2020) in dankbaar-
heid herdacht. Op de site en in het Jaarboek Oud-Utrecht werd een ‘In 
Memoriam’ voor hem opgenomen.

Nicolaas van der Monde-lezing
Op dinsdag 11 februari 2020 vond de 35e Van der Monde Lezing plaats 
in de Pieterskerk in Utrecht, onder de titel ‘De ommuurde stad’. Deze 

lezing over de Utrechtse stadsverdediging werd verzorgd door René de 
Kam, conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum. Hij nam 
ons als een volleerd strateeg mee door de indrukwekkende geschiede-
nis van de Utrechtse stadsmuren. Ook deze keer zat de Pieterskerk weer 
bomvol met leden van Oud-Utrecht die genoten van de prachtige ver-
halen en beelden. De presentatie van De Kam en het in juni verschenen 
boek waren onder meer een eerbetoon aan zijn leermeester en de foun-
ding father van de Van der Monde-lezingen, Tarq Hoekstra, die later dat 
jaar zou overlijden. Met weemoed kijken we op deze avond terug. Hopelijk 
heeft de toekomst nog meer van deze avonden voor Oud-Utrecht in petto.

Evenementencommissie
De nieuwjaarsborrel 2020 voor de actieve vrijwilligers was in muziek-
studio dB’s in het voormalige CAB-gebouw. Het nieuwe jaar werd inge-
luid met een toast van Dick de Jong. De interessante presentatie over de 
geschiedenis van het gebouw en omgeving van Bert Poortman en een uit-
gebreide rondleiding door Paul de Brabander werden zeer gewaardeerd 
en hebben bijgedragen aan de waardering van het gebouw.

Helaas kon de nieuwe ledenborrel vanwege Covid-19 niet plaatsvinden. 
Onder de nieuwe leden is een vragenformulier verspreid om hun ervarin-
gen en wensen te inventariseren. Hierop is een goede respons geweest 
en in de toekomstige activiteiten zullen de tips en opmerkingen meege-
nomen worden. Daarnaast heeft zich ook een aantal vrijwilligers gemeld. 
Hieruit is onder andere een nieuwe groep ontstaan voor incidentele hulp 
bij verschillende activiteiten.

De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis met het thema Oost-West is 
hoofdzakelijk een online-evenement geworden. Deze Nacht wordt geor-
ganiseerd door Oud-Utrecht in samenwerking met Het Utrechts archief, 
de Universiteit Utrecht, de afdeling Erfgoed van de Gemeente Utrecht en 
het Centraal Museum.  
Vanaf 1 t/m 24 oktober was iedere dag een ‘geheim van de dag’ op de 
website te zien. Dankzij verschillende partners van Oud-Utrecht is een 
schat aan interessante onderwerpen en verhalen over de geschiedenis 
van Utrecht tot stand gekomen.

Op 10 oktober was online de finale van drie jonge historici te volgen voor 
de titel Jonge Historicus van het Jaar 2020. Daarnaast presenteerden zes 
jonge historici hun favoriete archiefstuk uit verschillende werelddelen. Als 
tweede hoogtepunt van deze avond heeft Koos Marsman met zijn Ute-
rechse kwis voor een echt Utrechts tintje gezorgd. 

Op 4 november vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats 
in het Zalencentrum Utrecht-Zuid in de Amaliadwarsstraat. Naast een 
aantal aanwezige leden kon men ook via YouTube digitaal deelnemen aan 
de vergadering. 

Activiteitencommissie
Helaas moesten we in 2020 vanwege de pandemie bijna al onze activitei-
ten annuleren. Hieronder een kort overzicht van wat wel is doorgegaan. 
We hebben veel activiteiten waarover we eerder communiceerden, door-
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geschoven naar 2021. Hopelijk kunnen we snel weer verder gaan met het 
organiseren van HC’s en lezingen. We hebben genoeg ideeën.

Historische Cafés:
 - 17 januari 2020 Ton van den Berg over Uterechs praoten: 130 bezoekers.
 - 14 februari 2020 Bastiaan Staffhorst over Staffhorst: het Utrechtse 

drankenbedrijf sinds 1831: 75 bezoekers.
 - 11 september 2020 Arjan den Boer over Joseph Crouwel: 30 bezoekers.
 - 11 december 2020 Jessica van Geel over Truus Schröder en Truus van 

Lier: 30 bezoekers.

Lezingen:
 - 22 januari 2020 Roy Nanhekhan over 100 jaar Douwe Egberts in 

Utrecht: 50 bezoekers.
 - 23 september 2020 Edie Brouwer over Kamp Amersfoort: 29 bezoekers.
 - 25 november 2020 Henk Nobbe over de Waterstaatkundige geschiede-

nis van de Gelderse Vallei: 20 bezoekers.

HC’s zijn populair: in de loop van 2019 en 2020 kwamen er steeds meer 
bezoekers naar de Historische Cafés. Zoveel, dat we bezoekers niet meer 
konden toelaten in de Smeezaal van het Bartholomeus. Dit leverde veel 
teleurgestelde mensen op. De Activiteitencommissie is samen met het 
bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe grotere locatie. We waren heel 
blij en tevreden dat er een samenwerking tot stand is gekomen met de 
Openbare Bibliotheek op de Neude. We mogen voor de HC’s gebruikma-
ken van het Auditorium dat 180 zitplaatsen telt.

Helaas mochten er bij het eerste HC in de Bieb in september maar 30 
bezoekers zijn. De HC’s van september en december zijn opgenomen en 
kunnen via de site van Oud-Utrecht worden bekeken. Na de eerste lock-
down heeft er nog één lezing plaatsgevonden in het Bartholomeus Gast-
huis. Daarna zijn we tijdelijk uitgeweken naar zalencentrum Zuid.

In 2020 bestaat de activiteitencommissie uit: Joost Boomsma (voorzitter), 
Willemijn Bánki, Henk van den Boomgaard, Gerrit Huisman en Piet van Dijck.

Jaarboek Oud-Utrecht
Het Jaarboek 2020 moest dit jaar helaas een fysieke presentatie ontbe-
ren. Wel verschenen in november twee podcasts. Auteurs Hans Renes en 
Kila van der Starre lichtten in die podcasts hun bijdragen toe. Hans Renes 
schreef en sprak over de geschiedenis van de Utrechtse Maliebaan, Kila 
van der Starre dook in de straatpoëzie in Utrecht. Andere bijdragen waren 
er van Bert Stamkot, Jos de Meyere, Leo Verhart, Aart Mekking, Jaap Ver-
steegh, Stan Braam, Jos Stöver, Raphael Rijntjes en Ton van Schaik, en 
Lieke Wynia en Annabel Dijkema. Redacteur René de Kam besteedde aan-
dacht aan het overlijden van de eerste stadsarcheoloog, Tarq Hoekstra. 

In 2020 werd de redactie uitgebreid met Britta Schilling en Willemijn 
Zwikstra. Willemijn nam het eindredacteurschap over van Mariëlla Beu-
kers. Mariëlla nam vervolgens van René de Kam de secretarisfunctie over. 
De redactie vergaderde hoofdzakelijk digitaal en richtte zich behalve op 
het nummer van 2020 op de invulling van komende nummers.

Tijdschrift Oud-Utrecht
Voor het Tijdschrift Oud-Utrecht was de belangrijkste ontwikkeling van 
het afgelopen jaar de ‘restyling’. Sinds het eerste nummer van 2020 heeft 
het tijdschrift een groter formaat, een andere papiersoort en een ver-
nieuwde vormgeving. Er is meer ruimte voor (grotere) afbeeldingen en 
het geheel oogt frisser. De reacties op de vernieuwing waren vooral posi-
tief, al waren er enkele praktische bewaren: bij sommigen past het blad 
niet meer in de tijdschriftencassette!

In juni 2020 verscheen het dubbeldikke themanummer met als titel 
‘Utrecht boekenstad’. De artikelen gingen over schrijvers, drukkers, uit-
gevers, bibliothecarissen en boekhandelaars in de stad Utrecht door de 
eeuwen heen. Over de ‘rebelse’ Belle van Zuylen bleek meer dan één ver-
haal te vertellen en Nicolaas Beets was een stadsdichter avant la lettre. 
Wim Hazeu beschreef de korte Utrechtse periode van dichter-scheepsarts 
Slauerhoff en Petra Teunissen een Utrechtse roman van Clare Lennart. 
Natuurlijk mocht C.C.S. Crone niet ontbreken. In het themanummer was 
extra aandacht voor vrouwelijke auteurs, mede dankzij bijdrages vanuit 
het project ‘Women writers in history’. 

De presentatie van ‘Utrecht boekenstad’ was op donderdag 11 juni 2020 in 
de net geopende Bibliotheek Neude. De bijeenkomst was vanwege Corona 
in besloten verband, maar live te volgen (en terug te kijken) via YouTube. 
Het eerste nummer werd aangeboden aan schrijver Maxim Februari.
De redactiesamenstelling bleef in 2020 ongewijzigd.

Podcast Oud-Utrecht
Sinds begin 2020 is het ook mogelijk om naar Oud-Utrecht te luisteren 
tijdens het sporten, schoonmaken of onderweg. In de (ongeveer) maan-
delijkse podcast spreekt Arjan den Boer met Utrechtse historici over de 
geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor. Aanleiding is vaak de 
actualiteit, zoals een tentoonstelling of publicatie, maar het gesprek gaat 
ook over de achtergrond en persoonlijke interesses van de geïnterviewde.
Aan het woord kwamen bijvoorbeeld stadsconservator René de Kam 
en schrijfster Jessica van Geel. Naar aanleiding van het themanummer 
Utrecht Boekenstad van het tijdschrift was literatuurhistoricus Niels Bok-
hove te gast. En ter gelegenheid van het verschijnen van het Jaarboek 
Oud-Utrecht waren er gesprekken met auteurs van twee bijdragen: histo-
risch geograaf Hans Renes over de Maliebaan en Kila van der Starre over 
straatpoëzie.

Aanvankelijk werden de podcasts opgenomen in Utrechtse horeca, maar 
door de pandemie moest voor andere plekken gekozen worden, wat posi-
tief uitpakte. Zoals een wandeling over de Maliebaan of een rondleiding 
door het landhuis Oud-Amelisweerd. De podcast werden goed beluisterd: 
zo’n 500 à 1000 keer per aflevering. 

Communicatiecommissie
Samenstelling Communicatie Commissie: Mario Gibbels, Martijn Maan-
dag, Jan Schrauwen, Ester Smit, Jeroen Tirion, Jetty Krijnen (webwinkel) en 
fotografen Marcella Dorigo en Joeb Mulder. Silvia van Bergeijk heeft dit 
jaar afscheid genomen van de communicatiecommissie.
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2020, een jaar om niet snel te vergeten: het jaar stond natuurlijk 
vooral in het teken van COVID-19. De communicatiecommissie had als 
belangrijkste doel: goed contact houden met de leden, nu de meeste 
activiteiten niet door konden gaan. Dat hebben we geprobeerd door 
extra artikelen op de website te plaatsen, uitgebreide nieuwsbrieven te 
versturen, sociale media bij te houden én als het even kon activiteiten te 
live-streamen op ons eigen kanaal.
Nieuwe ideeën ontstonden in de tijd dat we allemaal thuis zaten: 
we startten met overzichten van cultureel erfgoed nieuws, plaatsten 
themapagina’s over 75 jaar bevrijding en de opening van de singel. 
Bezoekers van de website konden wandelingen vinden, fotoreportages 
en filmpjes. Nog een primeur: de Oud-Utrecht podcast, waarin de 
maker Arjan den Boer in gesprek gaat met historici over een bepaalde 
periode in de Utrechtse geschiedenis. Dit alles leidde tot 190 geplaatste 
artikelen op de website, waarvan 219296 in de categorie nieuws.

We maakten meer mogelijk via de website. Er werd een gloednieuwe 
webwinkel gebouwd waar onze publicaties kunnen worden besteld 
en meteen worden afgerekend. Op 5 juni 2020 om 18:31 werd 
de eerste bestelling gedaan. De goed doorzoekbare webwinkel 
leverde meteen een record aan boekenverkoop op. In totaal kochten 
bezoekers 201 publicaties voor ruim €1700. Daarbij faciliteerde de 
communicatiecommissie de aanmeldingen en betalingen voor 
de lezingen en de Historische Cafés. En ondersteunden wij de 
evenementencommissie bij de communicatie voor de Nacht van de 
Geschiedenis. De registratie van diverse evenementen verliepen vaak 
al via de website, maar door de Corona-maatregelen zijn ook deze 
activiteiten via een formulier op de website gaan lopen.

Ook alle ‘gewone’ werkzaamheden bleven doorgaan. We verstuurden 
zes keer de tweemaandelijkse nieuwsbrief en dit jaar maar liefst 6 extra 
nieuwsbrieven om bijzonder nieuws aan te kondigen. 
Statistieken en feitjes:
 - Facebook: 1549 volgers (groei van 341 in vergelijking met 2019). 

Topbericht: Kanonnen! De tentoonstelling De Ommuurde Stad in het 
Centraal Museum (5800 bekeken).

 - Twitter: 880 volgers (groei van 232 in vergelijking met 2019). 
Toptweet: Geheim van de dag met Nettie Stoppelenburg in het kader 
van de Nacht van de Utrechtse geschiedenis (6697 bekeken).

 - Website, topartikelen: Route langs muurschilderingen (6.703 hits) 
en aankondiging van de pub-quiz tijdens de Nacht van de Utrechtse 
Geschiedenis 2020 (10.744 hits).

Commissie Cultureel Erfgoed
Of je het nu een verschrikkelijk, een rustig of een verloren jaar wilt 
nomen, of juist een jaar met meer tijd voor belangrijke zaken, in 
ieder geval was het historisch. Voor de Commissie Cultureel Erfgoed 
is dat ook zo geweest. Het schakelen naar digitaal vergaderen ging 
vlot, je merkt echter dat er minder tijd wordt besteed aan het debat 
rondom een onderwerp. Een alternatief werd snel gevonden in 
woensdagochtendwandelingen en fietstochten door leden van de 
commissie om een onderwerp te verdiepen.

De commissie heeft afgelopen jaar versterking gekregen van Ronald 
Willemsen, Ester Smit en Annemiek Roessen. Annemiek is toegetreden 
als vast lid na haar rol als bestuurslid en spil tussen het bestuur en 
de commissie. Dankzij deze drie nieuwe leden hebben we versterking 
gekregen op een breed terrein. Zo is Ronald deskundig op het terrein 
van architectuur en gevelbeleid. Het groene erfgoed is in goede handen 
bij Annemiek, denk aan historische (binnen)tuinen, de grachten maar 
ook aan een wijk als Overvecht. Ester vervult een dubbelrol binnen de 
commissies communicatie en cultureel erfgoed. Ester wil graag de vaak 
technische discussies naar lezenswaardige artikelen vertalen.

In 2020 heeft de commissie serieus ingezet op de Post65-periode. 
Elke wijk is toebedeeld aan een of twee leden. Al fietsend hebben 
we straat na straat afgespeurd naar eventuele nieuw te beschermen 
monumenten uit de periode na de wederopbouw. Zo staat er een mooi 
artikel op de website over het H.J. Schimmelplein. Een tweede belangrijk 
punt is onze reactie op de visie locatieprofielen in onze historische 
stad. Wij vinden dat evenementen georganiseerd kunnen worden op 
historische plekken. Juist daarbij ontstaat er een kans om het erfgoed 
in een sterkere context te zetten en gepast om te gaan met gebruik. 
Wat er in de gemeentelijke visie ontbreekt bij de locatieprofielen voor 
evenementen is de erfgoedwaarde van de locatie die soms letterlijk 
maar vaak ook figuurlijk onder druk staat. Deze nog af te ronden 
visie houden we in de gaten, maar is vertraagd doordat Corona en 
evenementen geen hele goede combinatie zijn.

Overige zaken waar we aandacht voor hebben is de markering van 
historische plekken in het straatplaveisel van de binnenstad. We zitten 
aan tafel bij de omgevingsvisie binnenstad en we vermoeden dat er op 
korte termijn meer input gegeven moet worden op de werfkelders, al 
dan niet ontdekt. Dit dossier volgen we op gepaste afstand, maar we 
waken voor Amsterdamse toestanden.

Sluitstuk dat we net 2021 in hebben gesleept is het aanvragen van de 
monumentstatus van de Musketon in Lunetten. Een schoonheid van 
Post65-architectuur in al zijn facetten. We gaan ervoor om deze op 
de juiste wijze te beschermen. En het niet te laten verworden tot een 
object op de ‘dodenlijst’ Post65 van de bond Heemschut.
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Bestuur, redacties en commissies
De samenstelling van bestuur, redacties en commissies was in 2020 als volgt:

Bestuur
Dick de Jong (voorzitter)
Marlyne Stolker (secretaris)
Jan Bots (penningmeester)
Annemiek Roessen (vice-voorzitter, tot november 2020)
Samantha Hassink-Burbidge (vice-voorzitter vanaf november 2020)
Thea Boekhout
Tom de Zeeuw (vanaf november 2020)
Margrit Idsinga (notulen, tot november 2020)
Marjan Hulman (notulen, vanaf december 2020)
Jetty Krijnen (bestuursondersteuning)

Redactie Tijdschrift
Arjan den Boer (eindredacteur)
Lisette le Blanc
Elisabeth de Ligt
Marion van Oudheusden
Joyce Pennings
Bettina van Santen
Kaj van Vliet

Redactie Jaarboek
Wilbert Smulders (voorzitter)
Willemijn Zwikstra (eindredacteur)
Mariëlla Beukers (secretaris)
René de Kam
Roman Koot
Ronald Rommes
Fred Vogelzang
Tolien Wilmer

Activiteitencommissie
Joost Boomsma (voorzitter)
Willemijn Bánki
Henk van den Boomgaard
Piet van Dijck
Gerrit Huisman

Evenementencommissie
Thea Boekhout
Chris Kreijns
Antoinette Krop
Marlyne Stolker

Commissie Cultureel Erfgoed
Tom de Zeeuw (voorzitter)
Kees Geevers (secretaris)
Eduard van der Biezen
Fons van den Broek
Marcella Dorigo
Jan Hoogerland
Harry Kasbergen

Riet Onderdelinden-Molenaar
Bert Poortman
Annemiek Roessen
Ester Smit
Ronald Willemsen

Communicatiecommissie
Samantha Hassink-Burbidge (voorzitter)
Jan Schrauwen (nieuwsbrief en website)
Mario Gibbels (website)
Ester Smit
Jeroen Tirion (vormgeving)
Martijn Maandag (webmaster)
Joeb Mulder (fotografie)
Marcella Dorigo (fotografie)
Jetty Krijnen (PR-beheer en webwinkel)

Commissie Grote Excursie
Wim Deijkers (voorzitter)
Annemiek Roessen
Marlyne Stolker
Heins Willemsen
Tolien Wilmer

Commissie Van der Monde-lezing 
Joyce Pennings (voorzitter)
Thea Boekhout
Casper Staal
Jeroen Tirion (technische ondersteuning)

Commissie Lustrum 100 jaar 
Marlyne Stolker
Lucas Janssen
Annemiek Roessen
Menno Wiegman

Kascommissie
Frank van Eijkern
Thomas Hassink
Steven Priem

Kroniek
Frank Kaiser

Ledenadministratie
Adie Kreijns
Chris Kreijns

Stichting Steunfond Oud-Utrecht 
Dick de Jong (voorzitter)
Jan Bots (penningmeester)
Lucas Janssen
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  Begroting 2022  Begroting 2021  Jaarrekening 2020  Begroting 2020  Jaarrekening 2019Baten
Contributies 79.500  70.000  69.154  70.000  68.378
Advertenties 1.000  3.000  1.095  1.300  1.320
Verkopen (incl. betaalde porti) 5.500  2.500  7.401  750  6.440
Steunfonds 32.000  42.000  47.000  47.000  47.000
Legaat, subsidie, giften -  -  4.713  -  7.090

Totaal 118.000  117.500  129.363  119.050  130.228

Lasten
Publicaties 65.000  64.500  73.409  62.500  74.186
Tijdschrift  45.000  45.000  45.265  45.000  45.765
Jaarboek  17.500  17.500  16.882  17.500  18.554
Stegenboek -  -  1.029  -  9.867
De lantaarn spreekt -  -  8.107 1  -  -
Website, nieuwsbrief, jaarkroniek 2.500  2.000  2.126  -  -

Activiteiten 25.250  25.250  33.904  26.250  16.108
Historisch Café, Lezing 7.000  7.000  1.390  8.000  5.084
Van der Monde-lezing 3.750  3.750  3.754  3.750  3.533
Lustrum 2023 10.000  10.000  17.500 2 10.000  2.500
Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2.500  2.500  11.033 3 2.500  2.501
Grote Excursie 2.000  2.000  227  2.000  2.490

Vereniging 27.500  27.500  26.050  29.700  33.247
Commissies 7.000  6.500  1.946  6.500  5.868
Wetenschapscommissie 1.000  1.000  -  2.000  -
Bestuur incl. representatie 4.000  4.000  3.587  -  -
Ondersteuning bestuur, secretariaat, vrijwilligers 5.000  5.000  4.941  8.500  9.324
Ledenadministratie incl. software 5.000  4.500  5.488  4.200  4.296
Ledenwerving 3.500  4.000  3.183  5.000  5.173 
Financiële ondersteuning partners -  -  5.050 4 -  7.000
Kosten bank en verzekering 2.000  2.500  1.855  3.500  1.586 
Afboeking debiteuren -  -  -  -  3.388

Totaal 117.750  117.250  133.363  118.450  126.929

Overschot/tekort + 250  + 250  -/- 4.000 5 + 600  + 3.299

Jaarrekening 2020 en begroting 2022

  Algemeen: er worden drie groepen kosten onderscheiden: publicaties, activiteiten en vereniging.

 1  Kosten voor tweede druk van ‘De Lantaarn spreekt’.
 2  In 2020 is € 7.500 extra voorzien voor lustrum om in 2023 over € 50.000 te beschikken.
 3  Voorziening werkkapitaal van een evt. Stichting ‘Nacht van de Utrechtse Geschiedenis’.
 4  Financiële ondersteuning voor de tentoonstelling ‘De Ommuurde Stad’ (Centraal Museum).
 5  Ondanks het verlies van € 4.000,- heeft Oud-Utrecht financieel een goed jaar gehad; daarom konden extra lasten worden 

genomen, zoals die die zijn gemeld in de voetnoten hierboven.
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Balans per 31 december 2020

  31 december 2020 31 december 2019

Activa
Vorderingen op korte termijn
Debiteuren (te ontvangen posten) 12.100 16.495
Vooruit betaalde kosten  - -

Liquide middelen
Effecten  5.520 5.520
Geldmiddelen  35.136 5.078

Totaal  52.756 27.093

Passiva
Eigen Vermogen 
Kapitaal per begin jaar 11.496 8.197
Overschot / tekort lopend jaar -/- 4.000 + 3.299
Kapitaal per einde jaar  7.496 11.496

Voorzieningen 
Rechten foto’s stegenboek 382 382
Lustrum 2023 19.957 2.500
Startkapitaal Stichting Nacht Utrechtse Geschiedenis  10.000 -

Schulden op korte termijn
Crediteuren (te betalen posten) 10.076 12.435
Vooruit ontvangen contributies  4.845 280

Totaal  52.756 20.093


