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Najaarsledenvergadering 2016

Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 
Najaarsledenvergadering op woensdag 23 november 2016 om 19.30 uur 
in de Ludgerzaal van de Sint Jacobuskerk, Prins Bernardplein 40 in 
Utrecht. De Sint Jacobuskerk in Zuilen is te bereiken met het OV  
buslijn 3, 4 of 5 vanaf Utrecht Centraal Station Jaarbeurszijde.

De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee.

 Agenda

 1 Opening
 2 Ingekomen stukken en mededelingen
 3 Notulen van de voorjaarsledenvergadering 2016 (bijlage)
 4 Begroting 2017 (bijlage)
 5 Bestuurssamenstelling
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  - Lex de Wever
  - Menno Wiegman
 6 Mededelingen vanuit de vereniging
 7 Rondvraag
 8 Sluiting

Na afloop van de vergadering vertelt Arnold Rog iets over de  
St.-Jacobuskerk en kunnen geïnteresseerden de kerk bezoeken. 
De heer Rog is archivaris van de kerk en van jongs af aan verbonden aan 
de kerk en de Ludgerusparochie waar die deel van uitmaakt.  
Hij stelde verschillende boeken samen over deze parochie en met behulp 
van zijn grote kennis kan hij de geschiedenis doen herleven van een kerk 
die met sluiten bedreigd wordt.

De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen van de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,  
12 mei 2016 in het Ariëns Instituut in Utrecht

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.

1 Opening
De voorzitter, Dick de Jong, opent de vergadering en geeft meteen het 
woord aan Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut, voormalig 
 Ariënskonvikt. Kuipers vertelt over de historie van het pand van 17e eeuws 
woonhuis tot zetel van het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams en 
vervolgens tot priesteropleiding, nu Ariënsinstituut voor vorming en ont‑
wikkeling.
De vergadering wordt hervat, de voorzitter feliciteert bestuurslid 
Tijn Pieren met de geboorte van zijn dochter Roos, het jongste lid van 
Oud‑Utrecht.

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3 Notulen van de najaarsledenvergadering 2015
Wim van Oudheusden mist zijn tweede vraag uit de Rondvraag, namelijk 
of de vereniging aandacht kan besteden aan de Utrechtse portretschilder 
Antonis Mor naar wie zelfs geen straat vernoemd is en wiens geboortedag 
volgend jaar 500 jaar geleden is. De voorzitter zegt toe dat het bestuur 
hierover op korte termijn contact op zal nemen met de heer Van Oudheus‑
den. De notulen worden vastgesteld.

4 Jaarrekening 2015
Penningmeester Lucas Janssen licht  ‑  voor de laatste keer  ‑  de jaarreke‑
ning toe. Er is slechts weinig interest en dividend, de letterlijke inbreng 
van de Stichting Steunfonds is cruciaal voor de vereniging. De overschrij‑
ding van de kosten voor het Jaarboek komen door twee extra katernen. 
De commissies hebben meer geld uitgegeven aan vergaderkosten en hun 
jaarlijkse etentje. Het bestuur vindt de activiteiten van de commissies van 
dusdanig belang dat die kosten verantwoord zijn. Aan een contributiever‑
hoging valt in 2017 niet te ontkomen en daarvoor zal in de najaarsleden‑
vergadering een voorstel worden gedaan. 
Op verzoek van Henk Beugels licht Lucas Janssen toe het zit met het eigen 
vermogen. Als oud‑lid van de kascommissie vraagt Henk Beugels naar de 
wettelijke verplichting t.a.v. de publicatie van de jaarrekening. De pen‑
ningmeester antwoordt dat die nu op de website staat en dat daar ook de 
balans op komt te staan, als de vergadering de jaarrekening goedkeurt. De 
heer Beugels suggereert om nog eens in het Wetboek op te zoeken of niet 
de stukken vooraf gepubliceerd moeten worden.
De kascommissie, bestaande uit Martin Brand en Anne Marie Molensky, 
verrichtte op 4 mei de kascontrole en concludeert dat de financiële admi‑
nistratie ordelijk is gevoerd. De voorzitter bedankt de kascommissie en de 
penningmeester. Hij stelt voor het bestuur te dechargeren, waarmee de 
aanwezigen met applaus instemmen.
De heer Brand treedt af als lid van de kascommissie. Omdat er zich ter 
plekke geen opvolger meldt, komt de vacature opnieuw aan de orde in de 
najaarsledenvergadering.

Wil Bosch merkt op verbaasd te zijn dat er bij de Nicolaas van der Monde‑
lezing geen entree wordt geheven. Op deze opmerking zal later in de ver‑
gadering worden gereageerd.

5 Jaarverslag 2015
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Menno Wiegman 
wordt bedankt voor het samenstellen.

6 Bestuurssamenstelling
Als langst zittende bestuurslid spreekt Lex de Wever vertrekkend bestuurs‑
lid/penningmeester Lucas Janssen toe. Hij was een bijzondere penning‑
meester: streng bij overschrijdingen van het budget, maar tegelijkertijd 
voorstellen inbrengend tot het royaal uitgeven van de penningen. Lucas 
droeg altijd veel bij aan de zeer goede sfeer in het bestuur. Het bestuur 
dankt hem voor het vele goede werk door hem verricht, nu bekrachtigd 
door een mooi boeket en later in het jaar met een gepast afscheid. 
De voorzitter meldt dat Joke Hardeman al enige tijd heeft meegedraaid in 
het bestuur en met name met de penningmeester en hij stelt voor haar te 
benoemen als bestuurslid/penningmeester. Ook stelt het bestuur voor om 
Thea Boekhout als nieuw bestuurslid te benoemen. Met beide voorstellen 
stemt de vergadering al applaudiserend in. Dat geldt ook voor de herbenoe‑
ming van Wim Deijkers voor een derde en laatste termijn als bestuurslid. 
De voorzitter spreekt vervolgens over de grote verdienste voor het 
bestuur van Menno Wiegman als secretaris. In verband met een nieuwe 
baan en veranderende gezinsomstandigheden wordt de functie van 
secretaris hem te zwaar. Het bestuur stelt voor dat Tijn Pieren hem 
opvolgt als secretaris. Menno Wiegman en Lex de Wever zullen in de 
najaarsledenvergadering aftreden. Wim Deijkers zal dan Lex’ portefeuille 
overnemen en Thea Boekhout die van Wim Deijkers.

7 Voortgang beleid
Voorzitter Dick de Jong brengt in herinnering dat 2016 voor Oud‑Utrecht 
in het teken zou staan van de stad Utrecht waarvoor ook een meerjarige 
agenda is met bijvoorbeeld aandacht voor De Stijl en Dutch design in 2017. 
Een ander beleidsaccent is de samenwerking met partners als Museum 
het Catharijneconvent, Het Utrechts Archief (tentoonstelling tekenin‑
gen van Utrecht), Castellum Hoge Woerd (Grote Excursie), het Centraal 
Museum (arrangement rond Domtoren‑expositie) en het Gevelteken‑
fonds, een dochter van Oud‑Utrecht. Als volgende mijlpalen voor de ver‑
eniging en samenwerking met anderen dienen het 95‑jarig bestaan van 
de vereniging (2018) en 900 jaar stadsrechten (2022) zich al aan.
Annemiek Roessen licht de resultaten toe van de ledenenquête die is afge‑
nomen tijdens de voorjaarsledenvergadering in 2015, bij de Grote Excursie 
in Wijk bij Duurstede en telefonisch (door bestuursleden) bij een willekeu‑
rige selectie van leden. Een kenmerkende uitspraak van een van de geën‑
quêteerden was: ‘Als je eenmaal het Utrechtvirus hebt, raak je dat niet 
meer kwijt’. De gegevens, met als belangrijkste tip om meer jeugdigen bij 
de activiteiten te betrekken, zijn ter inzage beschikbaar. Martin Brand valt 
het op dat veel leden een voorkeur hebben voor meer aandacht voor de 



3

stad in zijn geheel. Deze is volgens hem nu niet specifiek aanwezig.
Frank Kaiser vraagt hoe groot de belangstelling is voor de Kroniek. Dit 
punt komt later terug.
Jaap van Laar verrast het dat oudere leden moeite zouden hebben ‘mee 
te groeien’ met internet. Hij heeft juist de ervaring dat ze zich via inter‑
net informeren over en opgeven voor activiteiten. Menno Wiegman deelt 
die constatering maar vraag aandacht voor de groep die geen internet 
gebruikt en daardoor buiten de boot dreigt te vallen.
Wil Bosch beveelt aan de ledenvergadering aantrekkelijker te presenteren 
door in de uitnodiging meer aandacht te schenken aan de extra activiteiten 
zoals de lezing over de lokatie en de rondleiding die vaak gegeven wordt.
Kaj van Vliet vindt het belangrijk om de resultaten uit de enquête te 
bespreken in de verschillende commissies. De redactie van het tijdschrift 
zal dit zeker doen. Annemiek Roessen zegt toe de commissies daartoe 
nadrukkelijk uit te nodigen.
Hilbrand de Bruin vraagt of wordt nagegaan waarom leden hun lidmaat‑
schap opzeggen. Dat gebeurt niet. Rieke Bosch (ledenadministratie) meldt 
dat overlijden en geen interesse of tijd meer hebben vaak als reden wor‑
den opgegeven. Het aantal leden bedraagt nu 1.901.

8 Mededelingen vanuit de vereniging
Namens de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) licht Mark van Gend met 
een powerpoint‑presentatie toe met welke actuele zaken de commissie 
zich op verschillende manieren bezighoudt:
‑  De activiteiten rond de herbestemming van Tivoli.
‑  Een symposium in de kerkruimte van de gevangenis op het Wolvenplein 

over hergebruik van kerkgebouwen.
‑  Het behoud van de hovenierswoning aan de Van Seijstweg.
‑  Het gebouw Prinsenhof: dat is gesloopt maar het bakstenen fries in de 

gevel is behouden en vindt een herbestemming.
‑  Een inventarisatie van historische winkelpuien.
‑  Een inventarisatie van de Wederopbouwarchitectuur in Utrecht.
‑  De Spoorzone bij de Tweede Daalsedijk.
In de CCE hebben zich de nodige personele wisselingen voorgedaan: 
Jeroen Sterk en Johan de Leede, beiden met veel expertise, hebben de 
commissie verlaten. Chantal Hakbijl wordt de nieuwe voorzitter, Mark van 
Gend de secretaris.
De grootste inspanning van de CCE bestaat nu uit het opstellen van draai‑
boeken, het verzamelen van informatie en het verbreden van het netwerk. 
Martin Brand valt het op dat alle genoemde projecten in de stad zijn. Hij 
krijgt als reactie dat de CCE focust op de stad. De Bond Heemschut en 
USINE richten zich op projecten ook buiten de stad.

Kaj van Vliet spreekt namens het Tijdschrift. Hij is blij met de waarde‑
ring die uit de enquête blijkt, een stimulans om een mooi blad te blijven 
maken. Het eerstvolgende nummer is een themanummer ‘Utrecht ver‑
beeld’, stad en provincie als inspiratiebron voor kunstenaars. Het nummer 
wordt op 9 juni gepresenteerd in het Louis Hartloopercomplex, waar ook 
een compilatie te zien is van filmfragmenten die zich in Utrecht afspelen. 
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Jos Stelling. 
Leen Dorsman heeft eind 2015 de redactie verlaten en Pierre Rhoen zal dat 
dit najaar doen. De redactie zoekt nieuwe mensen.

Namens de redactie van het Jaarboek spreekt Wilbert Smulders. Het the‑
manummer van 2015 ging over de militaire geschiedenis in de regio 
Utrecht, het Jaarboek van 2016 bevat artikelen over diverse onderwerpen 
en voor 2017 is een themanummer in voorbereiding over over ‘Eetcultuur 

in Utrecht in de loop de tijden’. Het idee om in samenwerking met de uni‑
versiteit een essayprijs uit te schrijven blijkt moeilijk te realiseren. 
Er wordt over gedacht het jaarboek voortaan digitaal te verspreiden. De 
vergadering stemt in met het voorstel van Dick de Jong om dat idee nader 
te bespreken op de volgende ledenvergadering, als daarover een uitge‑
werkte visie ontwikkeld is.

Lex de Wever krijgt het woord namens de communicatiecommissie. Hij 
meldt dat de kroniek, geleverd bij het Jaarboek en samengesteld door Frank 
Kaiser, voortaan digitaal zal verschijnen waardoor die actueler kan zijn. Alle 
kronieken van 2007‑2014 komen op korte termijn op de website te staan. 
Op de vraag van Frank Kaiser of er belangstelling is voor de kroniek rea‑
geert Caspar Staal met de opmerking dat dit nu de enige geschreven actu‑
ele informatiebron over de geschiedenis van Utrecht is. De informatie 
die hij mist (inwoneraantal per 1 januari en een ledenlijst) ontbreekt, zo 
wordt toegelicht, vanwege respectievelijk beperkingen in de gemeente‑
administratie en wettelijke privacybescherming. Op de vraag van Lucas 
Janssen of het mogelijk is te registreren hoe vaak de kroniek digitaal 
wordt geraadpleegd, wordt bevestigend beantwoord.  
Lex de Wever kondigt tot slot nog het ledenprogramma rond de Domto‑
ren‑tentoonstelling in het Centraal Museum aan en een noviteit op 19 
augustus: een opa/oma & kleinkind‑activiteit over het thema Dom. 

Jaap van Laar spreekt als lid van de activiteitencommissie die terug kan kij‑
ken op een succesvol jaar. De Historische Cafés, de lezingen en excursies 
trekken verrassend veel deelnemers. In 2016 vonden Historische Cafés 
plaats over industrialisatie rond het Merwedekanaal (Peter Sprangers), 
Utrechtse klokken (Dick van Dijk die een koortje meebracht dat onder 
andere samen met de bezoekers een canon zong), de wandkleden in de 
Utrechtzaal in het Academiegebouw (Rendel de Jong) en de bouwsculptu‑
ren van de Domkerk (Elisabeth den Hartog). Lezingen werden er gehouden 
door Ruud Filarski over de geschiedenis van de binnenvaart en vaarwegen 
vanaf 1800 en Sander Wassing over  de Raad van Beroerten die 450 jaar 
geleden werd ingesteld. 
De commissie is onlangs uitgebreid met de komst van Joost Boomsma.

Namens de Grote Excursie spreekt Wim Deijkers: de inschrijving voor de 
dag naar Leidsche Rijn is geopend. Naast aandacht voor de historie staan 
een bezoek aan Castellum Hoge Woerd en een tocht (per bus) langs de 
nieuwe architectuur op het programma.

De laatste Van der Mondelezing was volgens Tolien Wilmer een groot suc‑
ces: de interessante lezing trok enorm veel mensen, mogelijk door de digi‑
tale wijze van uitnodigen. Tot nu toe was iedereen welkom, vanaf volgend 
jaar zullen belangstellenden zich moeten aanmelden. Naam van de spre‑
ker en het onderwerp voor 2017 worden op de najaarsledenvergadering 
bekend gemaakt. 

9 Rondvraag
Martin Brand herinnert eraan dat Vianen, sinds 2004 bij de provincie 
Utrecht behorend, zal worden uitgebreid met de plaatsen Leerdam en 
Zederik waarna de gemeente de naam Vijfheerenlanden zal krijgen. Dat 
betekent een uitbreiding van het provinciale gebied van Oud‑Utrecht. 

10 Sluiting
Dick de Jong dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit 
een drankje te gaan drinken.



Begroting Vereniging Oud-Utrecht 2017

 Begroting Begroting  Begroting Jaarrekening  Begroting Jaarrekening
 2017* 2017 2016 2015 2015 2014

Baten

Contributies 66.235 55.000 55.000 54.382 55.000 55.124
Advertenties 2.500 2.500 5.000 1.625 2.500 2.170
Verkopen 500 500 500 1.440 350 250
Financiële baten 31.365 42.000 35.000 54.641 34.000 52.883

Totaal 100.600 100.500 95.500 112.088 91.850 110.427

Lasten

Tijdschrift 45.000 45.000 45.000 43.994 44.000 45.733
Jaarboek 17.500 17.500 17.500 21.229 16.000 19.278
Ledenactiviteiten 5.000  5.000 4.000 5.632 4.000 5.404
Voorziening Lustrum 2018 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -
Van der Monde‑lezing 2.600 2.600 2.500 2.636 2.500 2.638
Groot evenement 2.000 2.000 2.500 1.474 2.000 1.572
Commissies (AC/CCE/PR) 5.000 5.000 3.500 5.926 3.000 4.865
Oud‑Utrecht Prijs 3.500 3.500 3.875 265 1.000 4.472
Kosten/Beheer & porto 10.000 10.000 8.000 10.500 8.000 9.306
Ledenwerving & PR 5.000 5.000 2.500 5.289 4.500 3.486
Algemene kosten en onvoorzien 3.500 3.500 3.200 3.463 3.000 4.017

Totaal 100.600 100.600 94.575 110.983 90.500 103.270

Overschot / tekort 0 - 100 925 1.105 1.350 7.157 

*  Voor de begroting 2017* is het bestuur uitgegaan van een noodzakelijke contributieverhoging 
per 1 januari 2017.

Wil de vereniging al haar activiteiten in stand houden, dan is dit noodzakelijk, omdat de 
bijdrage vanuit het steunfonds aan de vereniging nu hoger is dan de totale opbrengst aan 
contributie. Dat is een onwenselijke situatie. 
Daarom stelt het bestuur voor om per 1 januari 2017 de contributie te verhogen naar: gewoon 
lid € 37,50 per jaar, huisgenoot‑ lid € 17,50 per jaar (voor elke huisgenoot) en gewoon lid met 
gereduceerd tarief € 20,00 per jaar (voor jongeren tot 26 jaar en voor U‑pashouders).

De baten uit contributies zijn op dit moment een schatting.


