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Voorjaarsledenvergadering 2016

Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 
voorjaarsledenvergadering op donderdag 12 mei 2016 om 19.30 uur in 
het Arienskonvikt, Keistraat 9, Utrecht.

De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee.

 Agenda

 1 Opening
 2 Ingekomen stukken en mededelingen
 3 Notulen van de najaarsledenvergadering 2015 (zie bijlage)
 4 Jaarrekening 2015 (bijlage)
 5 Jaarverslag 2015 (bijlage)
 6 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur stelt voor Thea Boekhout te benoemen als bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor Joke Hardeman te benoemen als bestuurslid. 
Het bestuur stelt voor Wim Deijkers her te benoemen als bestuurslid.

 7 Voortgang beleid
 8 Mededelingen vanuit de vereniging
 9 Rondvraag
 10 Sluiting

De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen Najaarsledenvergadering 2015, 12 november 2015  
in de Willibrorduskerk in Utrecht

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend

1 Opening
Heins Willemsen opent de vergadering. Voorafgaand aan de verga-
dering heeft Els Jimkes een inleiding gehouden over de Willibror-
duskerk. Heins dankt Els Jimkes.

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

3 Notulen van de voorjaarsledenvergadering 2015
Dhr. Donkersloot meldt dat zijn opmerking of er contact opgeno-
men kan worden met het Geveltekenfonds niet in de notulen is 
opgenomen. Dit punt zal worden toegevoegd aan de notulen. De 
notulen worden vastgesteld.

4 Begroting 2016 
De penningmeester licht de begroting toe. Er is geprobeerd de 
inkomsten reëel in te schatten. Het is echter wel zo dat dit een te 
laag bedrag is om de uitgaven te dekken. Er komt geen contribu-
tieverhoging voor 2016, maar daar is in 2017 niet aan te ontkomen. 
Het bestuur zet zich in om meer advertentie-inkomsten te realise-
ren. Hiervoor is een plan opgesteld. Daarnaast zijn er de inkomsten 
uit verkopen. Onder andere het Consoleboek loopt heel redelijk. 
De financiële baten betreft de donatie uit het steunfonds. Ook in 
2016 zal het bestuur het steunfonds nodig hebben. Hierover wordt 
voortdurend overleg gevoerd tussen de besturen.
Aan de uitgavenkant valt vooral op dat er meer geld is voor de com-
missies. Dit omdat het bestuur van mening is dat deze commissies 
het kloppend hart van de vereniging vormen.
Er zijn geen vragen en de begroting wordt vastgesteld. 

5 Benoeming nieuwe voorzitter
Heins Willemsen treedt na zeven jaar af als voorzitter. Heins geeft 
aan met ontzettend veel verdriet afscheid te nemen als voorzit-
ter. Hij heeft zeven jaar een leuke en leerzame tijd gehad. Dat heeft 
vooral te maken met de contacten met de commissies en de clus-
ters. Maar ook met de instellingen in de stad. In het beleidsplan 
is afgesproken dat we meer verbinding leggen. Er waren te veel 
immuniteiten, dat is prima, maar er moesten wel meer contacten 
onderling gelegd worden.

Belangrijk waren ook de externe contacten, met de universiteit, het 
archief, Leidsche Rijn. Maar het belangrijkste vond hij de kwaliteit 
van de bestuursleden en de wijze waarop ze samenwerkten. Heins 
is Annemiek, Wim, en de commissies, zeer dankbaar. Ook dankt hij 
Menno en Lucas, de twee leden van de kerngroep van het bestuur. 
Dank ook voor Lex de Wever, vanuit het bestuur verantwoordelijk 
voor de communicatiecommissie. De periode is mooi afgesloten 

met de nieuwe website. Grote dank tot slot voor Margrit Idsinga, 
als notulist zorgt zij altijd voor de nodige continuïteit en is ze het 
geheugen van de vereniging.

Heins stelt voor om Dick de Jong te benoemen als nieuwe voorzit-
ter. Heins introduceert hem als een goede voorzitter en een goede 
netwerker. Met een hart voor en veel kennis van de cultuurhistorie 
van de stad en provincie Utrecht.

Dick stelt zich voor. Hij heeft rechten gestudeerd, en is daarna bij 
Unilever gaan werken in Utrecht. Daarna onder andere gewerkt bij 
de gemeente Utrecht voor het projectbureau Leidsche Rijn. Daarna 
heeft Dick zich beziggehouden met stadspromotie. Dick geeft aan 
de beleidslijnen van de vorige voorzitter te willen voortzetten.
Dick de Jong wordt per acclamatie benoemd tot voorzitter

6 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur stelt voor Tijn Pieren te benoemen als bestuurslid. Tijn 
stelt zich voor. Hij is historicus en werkt momenteel als marketing 
medewerker bij DomUnder. Tijdens zijn afstuderen en zijn stage bij 
Het Utrechts Archief heeft hij kennis gemaakt met de geschiedenis 
van de stad. Vanuit het bestuur wil hij zich vooral inzetten om de 
samenwerking met partners te versterken.
Tijn wordt per acclamatie benoemd.

7 Mededelingen vanuit de vereniging
Namens het Tijdschrift neemt Maurice van Lieshout het woord. 
Hoogtepunt dit jaar was het themanummer over water dat aan de 
Muntsluis werd gepresenteerd. Het waterschap heeft meteen 150 
exemplaren besteld. Het decembernummer speelt in op de his-
torische actualiteit en besteedt aandacht aan het beeld van paus 
Adrianus en de schilder Pieter Christoffel Wonder over wie een ten-
toonstelling in het Centraal Museum zal worden geopend. Het 
themanummer 2016 zal gaan over Utrecht als inspiratiebron voor 
kunstenaars. Maurice meldt daarnaast dat de redactie zal stoppen 
met de jaarlijkse serie. In plaats daarvan zullen mogelijk opinië-
rende stukken en bijvoorbeeld interviews geplaatst worden.
Tot slot dank Maurice Heins voor de prettige samenwerking.

Tolien spreekt namens het Jaarboek. Het jaarboek heeft elke twee 
jaar een themanummer. Dit jaar is het thema de sociale en maat-
schappelijke gevolgen in de provincie van oorlogsvoering door 
de eeuwen heen. Het jaarboek zal worden gepresenteerd op Fort 
Vechten.

Tolien spreekt ook namens de Van der Mondelezing. De lezing vindt 
plaats op 9 februari. Herre Wynia zal spreken over het onderwerp 
‘tussen Romeinen en Noormannen’. Het beeld dat dit een donkere 
periode is waar we eigenlijk niets van weten, gaat hij bijstellen.
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Lex de Wever spreekt namens de communicatiecommissie. De 
cadeaubon, die gebruikt kan worden om een lidmaatschap cadeau 
te geven, zal voortaan het hele jaar geldig zijn. Ook krijgen alle 
leden een bon waarmee ze het Consoleboek kunnen ophalen bij 
het Utrechts Monumentenfonds.

Wim Deijkers spreekt namens de Grote Excursie. De excursie gaat 
volgend jaar naar het Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn. De 
datum is nog niet bekend. Hierover zult u in het voorjaar meer 
horen.

Rene Sterk spreekt namens de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE). 
Hij geeft een overzicht van actuele zaken waar de CCE mee bezig is: 
-  Het Pandhuis staat te koop en de gemeente is nu voorbereidin-

gen aan het treffen om het andere deel van Tivoli te koop te zet-
ten. De CCE zal dat proces nauwgezet volgen. 

-  Hovenierswoning: Er komt een inrichtingsplan voor de Van Zijst-
weg. Het lijkt erop dat de woning behouden blijft. In dat kader 
heeft de CCE een artikel aan het tijdschrift aangeboden over de 
woning geplaatst in een breder kader. 

-  In september heeft de CCE een symposium georganiseerd over de 
toekomst van leegstaande kerken. De CCE vindt dat de overheid 
en kerkgemeenschap hier een visie op moeten hebben. 

-  De vereniging heeft bezwaar aangetekend tegen de verandering 
van de winkelpui aan de Kievitsstraat. Dit heeft helaas niet kun-
nen voorkomen dat de pui verloren is gegaan. 

-  Bij het Castellum Hoge Woerd ligt een steenbrok van het Vreden-
burg. De CCE heeft de gemeente verzocht om die brok weer terug 
te plaatsen. 

Voor de CCE is informatie op het juiste moment heel belangrijk. De 
leden volgen de kranten en gaan ook regelmatig op de fiets door de 
stad. De CCE roept leden op zich bij haar te melden als ze vaststel-
len dat er iets aan de hand lijkt met cultureel erfgoed in de stad. Tot 
slot dankt René de vertrekkend voorzitter. 

Jaap van Laar spreekt namens de activiteitencommissie. Met plezier 
kijkt de commissie terug terug op de periode dat Heins de vereni-
ging kleur gaf. Ook geeft Jaap aan dat het prettig samenwerken is 
met Wim Deijkers en de redactie en vormgevers van het tijdschrift 
en de nieuwsbrief. Ook is er een goede samenwerking met het 
Catharijneconvent.
In het Historisch Café van september gaf Ester Smit een lezing 
onder de titel ‘Romeinen rondom het Domplein, beproef, bewan-
del en bewonder’. Op 23 september was er een bezoek aan het bijna 
gerestaureerde en verbouwde pand van de Juridische Faculteit. De 
voordracht van Jan van Tongeren in het HC van oktober ging over 
het Catharijnecomplex vanaf de 16e eeuw. Op 21 oktober hield Ad 
van Liempt een lezing over Utrecht in de oorlogsjaren 1940-1945. 
Er volgt nog een lezing door de kosteres van de Pieterskerk Katrijn 

Kuypers over de Halsdoek  van Cunera van Rhenen. Woensdag 18 
november volgt een lezing door Paul Welling over Jacob van Haef-
ten. De samenwerking met  het museum Catharijneconvent blijkt 
uit de uitnodiging voor de Lunchlezing in het museum op vrijdag 
17 december. 

Ingelast agendapunt
Hierna schorst Dick de Jong de vergadering en geeft hij het woord 
aan Hans Kuperus, chef kabinet van de Burgemeester van Utrecht. 
Dhr. Kuperus reikt namens het College van B&W de Speld van de 
stad Utrecht uit aan Heins Willemsen. In zijn toespraak memoreert 
hij aan de vele initiatieven en organisaties waarvoor Heins zich 
belangeloos heeft ingezet. In een reactie dankt Heins het college 
en burgemeester Jan van Zanen.

De vergadering wordt weer geopend door de voorzitter.

8 Rondvraag
Wim van Oudheusden neemt het woord. Hij dankt Annemiek Roes-
sen dat zij het symposium over de toekomst van religieus erfgoed 
wilde voorzitten. Hij herinnert de aanwezigen aan een symposium 
over dit onderwerp op 6 november aanstaande in Hilversum. 
Henk Beugels vraagt hoeveel leden de vereniging heeft op dit 
moment. Rieke Bosch zeg dat dit er 1899 zijn.

9 Sluiting

De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Jaarverslag Vereniging Oud-Utrecht 2015

Bestuur
In 2015 nam Heins Willemsen na zeven jaar afscheid als voorzit-
ter. Heins heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de contacten 
en samenwerking van de Vereniging met relevante partners in 
Utrecht te versterken en uit te breiden. Belangrijk was het afge-
lopen jaar de samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds 
in het kader van het plaatsen van een beeld van paus Adrianus 
VI. Het fonds vroeg de vereniging om mee te denken over het 
beeld en samen verschillende activiteiten over de paus te orga-
niseren. Ook werd gezamelijk een kleine publicatie over de paus 
en het beeld uitgegeven. 
Samen met Landschap Erfgoed Utrecht, het Centraal Museum, 
Het Utrechts Archief en de Gemeente Utrecht werd het initiatief 
genomen om een canon over de stad Utrecht op te stellen en digi-
taal te publiceren. Deze Canon van de stad Utrecht werd op 2 juni, 
Stadsdag Utrecht 2015, in Het Utrechts Archief gepresenteerd en 
is momenteel te zien op www.canonstadutrecht.nl. Bij deze gele-
genheid werd ook de winnaar van de Utrecht Profielwerkstukken-
prijs bekend gemaakt. Casper van Vliet was de winnaar met zijn 
onderzoek naar de Utrechtse biercultuur. Deze prijs is een geza-
menlijk initiatief van de Vereniging en Het Utrechts Archief.
Voor de financiering van dergelijke projecten is de samenwerking 
met het Steunfonds van groot belang. Ook in 2015 werd geregeld 
overleg gevoerd om de besteding van de middelen te bespreken. 

Tijdens de najaarsledenvergadering werd Heins Willemsen 
opgevolgd door Dick de Jong. Bij zijn afscheid kreeg hij van het 
College van B&W de Speld van de stad Utrecht uitgereikt als 
blijk van waardering voor zijn langdurige inzet voor de stad.. 
Tijdens dezelfde vergadering werd Tijn Pieren benoemd als 
bestuurslid.
In 2015 kwam het bestuur tien keer bijeen en werden twee 
ledenvergaderingen georganiseerd. Op 31 december 2015 had de 
vereniging 1.897 leden.

Tijdschrift
In 2015 heeft de redactie weer zes nummers van het tijdschrift 
uitgebracht waaronder een goed ontvangen themanummer 
over Utrecht en het water. Dit nummer werd in juni gepresen-
teerd bij de Muntsluizen in het Merwedekanaal en het eerste 
exemplaar werd in ontvangst genomen door Patrick Poelmann, 
dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Er was in deze jaargang, meer dan in voorgaande jaren, veel aan-
dacht voor onderwerpen uit andere perioden dan de 20e eeuw. 
Tegenover twaalf onderwerpen uit die eeuw stonden vijf arti-
kelen die betrekking hebben op de middeleeuwen of eerder, 
drie op de 16e of 17e eeuw, een op de 18e eeuw en vier op de 
19e eeuw. De 26 bijdragen handelen vooral over thema’s in de 
stad Utrecht, negen over thema’s in de provincie. Het tijdschrift 

sloot aan bij de historische actualiteit met artikelen naar aan-
leiding van de renovatie van de Stadsschouwburg, de herden-
king van het pausbezoek in 1985, de dreigende ondergang van 
de City-bioscoop, de ontwikkeling van Utrecht als fietsstad en 
de komst van een beeld van paus Adrianus VI. Vijf artikelen ver-
schenen naar aanleiding van exposities in het Centraal Museum, 
Museum Catharijneconvent en Het Utrechts Archief. In totaal 31 
auteurs leverden 37 artikelen, waarvan er deze jaargang slechts 
twee uit de pen van een redactielid vloeiden.
Eind 2015 verliet Leen Dorsman de redactie, omdat het redac-
tielidmaatschap niet langer te combineren viel met zijn drukke 
werkzaamheden aan de Universiteit Utrecht. De redactie is hem 
voor zijn inzet en zijn bijdragen aan het tijdschrift veel dank ver-
schuldigd.

Jaarboek
‘Utrechters in oorlog en vrede’ was het thema van het Jaarboek 
Oud-Utrecht 2015. Het eerste exemplaar van de kloeke bundel 
werd op 22 november in het nieuwe Waterliniemuseum in Fort 
Vechten gepresenteerd aan de Somalische vluchteling Abdisa-
lam Yasin Ali, die sinds 2009 in ons land woont. Veertien auteurs 
belichten de impact van oorlogsvoering op de burgerbevolking 
in de provincie Utrecht, van de Merovingische tijd tot en met de 
20e eeuw. Speciaal ten behoeve van dit thema werd in 2013 de 
Werkgroep Oorlog en Vrede in het leven geroepen. De onderzoe-
kers werden begeleid door twee medewerkers van Landschap 
Erfgoed Utrecht en twee redactieleden. Elf bijdragen zijn binnen 
dit verband tot stand gekomen.
Secretaris Mark Stafleu nam begin 2015 afscheid van de redactie 
en droeg zijn taken over aan René de Kam, coördinator Publieks-
bereik Erfgoed bij de Gemeente Utrecht. Eind 2015 gaf ook Hans 
Renes aan de redactie te gaan verlaten. Naar een opvolger wordt 
gezocht. 

Commissie Cultureel Erfgoed
Afgezien van de zich al jarenlang voortslepende discussie over 
de herontwikkeling van het Jaarbeursgebied, waarin de CCE 
opkomt voor behoud van de historische hovenierswoning aan de 
Van Zijstweg, werden er in de loop van 2014 veel projecten van 
de commissie afgerond. Hierdoor kon de CCE het afgelopen jaar 
meerdere nieuwe projecten oppakken, waarbij ook weer regel-
matig prettig kon worden samengewerkt met de gemeentelijke 
afdeling Erfgoed & Monumenten.
Zo heeft de commissie in overleg met deze afdeling het afge-
lopen jaar gewerkt aan een inventarisatie van meer dan hon-
derd historisch waardevolle winkelpuien in de gehele stad. Deze 
inventarisatie zal medio volgend jaar worden afgerond en wor-
den overgedragen aan de Gemeente en zal hopelijk leiden tot 
een beter beschermde status van veel van deze winkelpuien.
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Ook wordt er door de commissie nog altijd deelgenomen aan 
een gemeentelijke projectgroep die zich richt op Wederopbouw-
architectuur (1945-1965). Er is eerst een uitgebreide inventari-
satie gemaakt, die vervolgens is teruggebracht tot een kleinere 
lijst met enkele tientallen ‘toonbeelden’; objecten, gebouwen en 
ensembles die typisch en/of bijzonder zijn voor deze periode. Dit 
project zal komend jaar hopelijk leiden tot een beter beschermde 
status van meerdere van de geselecteerde toonbeelden.
Naar aanleiding van de naderende sloop van het gebouw Prinsen-
hof aan de Eykmanlaan heeft de commissie geijverd voor behoud 
van de artistieke reliëfs in baksteen aan de buitenzijde. Dankzij 
medewerking vanuit de Gemeente kon het grootste deel van de 
reliëfs uit het inmiddels gesloopte gebouw worden bewaard. 
Mede naar aanleiding van de door de CCE georganiseerde Prijs-
vraag Herbestemming Tivoli heeft er in maart een ‘stadsge-
sprek’ plaatsgevonden over de toekomst van het voormalige 
Tivoli-complex. Een afvaardiging van de CCE heeft hieraan deel-
genomen en de commissie heeft voor de deelnemers voor-
afgaand ook rondleidingen verzorgd door de historische 
gebouwen aan de Oudegracht.

In september heeft de CCE een symposium georganiseerd over 
de toekomst van het steeds groter wordende aantal kerken dat 
in de stad Utrecht zijn functie verliest. Dit symposium, in de kerk 
van de gevangenis aan het Wolvenplein, werd door 115 geïnte-
resseerden bezocht, die naar aanleiding van de presentaties van 
enkele specialisten met elkaar in discussie konden gaan. Een 
verslag van het symposium, inclusief een aanbeveling van de 
CCE voor het opstellen van een kerkenvisie, is naar de gemeen-
teraad gestuurd; dit is positief ontvangen en heeft inmiddels 
inderdaad geleid tot de opdracht aan het College van B&W voor 
het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie.
Aan het einde van het jaar heeft de CCE afscheid genomen van 
enkele leden: voor Lidwien Schiphorst werd door een verhui-
zing de afstand te groot, terwijl secretaris René Sterk en voor-
zitter Jeroen de Leede hun jarenlange en intensieve vrijwillige 
inzet voor de commissie niet langer konden combineren met 
hun drukker wordende professionele werkzaamheden. De func-
tie van secretaris wordt overgenomen door Mark van Gend, ter-
wijl de rol van voorzitter wordt waargenomen door Marcella 
Dorigo. De commissie is zich momenteel aan het bezinnen op de 
eigen doelstelling en werkwijze, een proces dat begin komend 
jaar concreet vorm zal gaan krijgen. 

Nicolaas van der Monde-lezing
De 30e Nicolaas van der Monde-lezing, getiteld Geschiedenis in 
drie dimensies, vond plaats op 10 februari, traditiegetrouw in de 
Pieterskerk. Spreker was René de Kam, één van de makers van 
het boek ‘De Utrechtse Domtoren, Trots van de stad’,  het stan-

daardwerk over de Domtoren dat in 2014 is verschenen. Hij ver-
telde over de vele pogingen die al eeuwen lang zijn gedaan om 
de reeds lang verdwenen  bebouwing  op en rond  het Domplein 
te reconstrueren zoals het Romeinse castellum, de Dom van 
Adelbold, de Heilig Kruiskapel, de Salvatorkerk en ook de Maria-
kerk en de Paulusabdij. Bij de Afdeling Erfgoed van de gemeente 
Utrecht zijn de afgelopen jaren veel computerreconstructies 
gemaakt aan de hand van archeologische, bouwhistorische 
en andere gegevens.  De spreker, die  als historicus werkzaam 
is bij die afdeling, liet zien hoe die 3D-computerreconstruc-
ties tot stand komen en wat de mogelijkheden ervan zijn. De 
3D-modellen leveren interessante beelden op. Zo is het mogelijk 
om zich een voorstelling te maken van de houtconstructie van 
een Romeinse wachttoren, een vroeg-middeleeuwse boerderij, 
de Dom in aanbouw, de ziekenzaal van het laatmiddeleeuwse 
Catharijneconvent en ook van de villa Jongerius met het ach-
terliggende bedrijfscomplex in de jaren dertig en vijftig van de 
vorige eeuw. Kortom, 3D is een modern en niet meer weg te den-
ken onderdeel geworden van de stedelijke geschiedschrijving 
van nu en in de toekomst.

Activiteitencommissie
Ook in 2015 werden de historische cafés met een caleidoscoop 
van onderwerpen goed bezocht: Tineke Barreveld sprak over de 
invloed van de Arts and Craftmovement op de Jugendstil archi-
tectuur, dr. Pieta van Beek over de allereerste vrouwelijke student 
Anna Maria van Schurman in Utrecht in 1636. Na een beschrijving 
van het Ridderkwartier rond Plompetorengracht en Wolvenplein 
door Bert Poortman gaf Dirk de Vries een boeiende achtergrond 
over vormgeving van graven, kerken en de herkenning van per-
sonen. Ester Smit vertelde hoe de Romeinen leefden rondom het 
Domplein. Paul Welling sprak over de bewogen Utrechtse jurist, 
democraat en politicus Jacob van Haeften, die een belangrijke 
rol speelde in de Utrechtse Patriottenbeweging. De Halsdoek van 
Cunera van Rhenen werd toegelicht door Katrijn Kuypers. Fons 
van den Broek vertelde over de Rooms-Katholieke emancipatie en 
innovatie in Utrecht tussen 1920 en 1940.
Verder waren er lezingen, die in toenemende belangstelling 
staan. In januari gaf Jean Penders een vervolgrelaas over het 
Panorama 1870 vanaf de Domtoren. De Utrechtse Zilversmeden 
werden in vogelvlucht onder de loep genomen door mevrouw 
dr. Louise van den Bergh-Hoogterp. Bertus Mulder sprak over 
de architecten Berlage, Klaarhamer en Rietveld. Ad van Liempt 
belichtte het Utrecht in de jaren 1940-1945 en de rol van een 
aantal huizen aan de Maliebaan.
Er werd een lentewandeling gemaakt over Oud Amelisweerd en 
een excursie ondernomen naar de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort; met medewerking van het Universiteits Fonds 
werd een rondleiding gemaakt door het gerestaureerde en 
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Jaarverslag Vereniging Oud-Utrecht 2015 (vervolg)

nieuw ingerichte pand Janskerkhof 2 waarin een middeleeuws 
graf en muurtekening werden bekeken. De samenwerking met 
de Vrienden van museum het Catharijneconvent leidde tot een 
lezing van Jan van Tongeren over het Catharijnecomplex vanaf 
de 16e eeuw en tot een toelichting door Paul Breuker op de ten-
toonstelling De Heksen van Breugel.  

Communicatiecommissie 
Zoals bekend is de commissie onder meer belast met het ver-
zorgen van de website en de nieuwsbrief. De website is een per-
manente activiteit die zeer regelmatig onderhoud behoeft i.v.m. 
de nieuwsgaring. De nieuwsbrief verschijnt in principe om de 
andere maand. Maar het komt steeds vaker voor dat de actuali-
teit tussentijdse afleveringen noodzakelijk maakt.
De website werd in 2013 geheel vernieuwd qua techniek en lay-
out. In 2015 werd deze ook grondig aangepast als toepassing 
voor de mobiele telefoon en iPad. Ook werd Oud-Utrecht actief 
op Facebook en Twitter.
De commissie legde contact met de Utrechtse Historische Kring, 
de vereniging van studenten Geschiedenis aan de Universiteit. 
Na enkele verkennende gesprekken is besloten om samen in 
2016 activiteiten te ontwikkelen. 
De commissie hield in 2015 een aantal acties: 
-  Een gratis abonnement op het tijdschrift gedurende een half 

jaar. Dit leverde acht nieuwe leden op.
-  Vanaf 1 december kreeg de jaarlijkse actie Geef een abonne-

ment cadeau een permanente status. Deze actie heeft inmid-
dels achttien nieuwe leden opgeleverd.

-  Gedurende de eerste weken konden die leden van Oud-Utrecht 
die nog niet in het bezit waren van het Consoleboek een gratis 
exemplaar ophalen bij het Utrechts Monumenten Fonds. Van 
die mogelijkheid maakten meer dan 300 leden gebruik.

Tenslotte kan de commissie melden dat aan de langzame neer-
gang van het ledenaantal een eind lijkt te zijn gekomen. Er is 
weer een voorzichtig opgaande lijn vast te stellen, dat is een 
heugelijk feit. 
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Bestuur, redacties en commissies
De samenstelling van bestuur, redacties en commissies was in 2015 als volgt: 

Bestuur
D.A. de Jong, voorzitter (vanaf 12-11-2015); H.A.H.A. Willemsen, 
voorzitter (tot 12-11-2015); M.A. Wiegman, secretaris; L.L. Janssen, 
penningmeester; W. Deijkers, clusters; A.M.P. de Wever, pr-zaken; 
A.M. Roessen; T. Pieren (vanaf 12-11-2015); M.I.Y Idsinga, notulen; 
J.E. Krijnen, bestuursondersteuning

Redactie Tijdschrift
M.F.R.J. van Lieshout (eindredacteur); L.J. Dorsman; E. de Ligt; 
M.C. van Oudheusden; J.C.M. Pennings; R.P.N. Rhoen; 
 B. van  Santen; K. van Vliet

Redactie Jaarboek
M. Beukers (eindredacteur); R. Koot; J. Renes; J. van der Spek;  
F. Vogelzang; W.H.M. Smulders; C.C.S. Wilmer; R. Rommes;  
R. de Kam; Kroniek: F. Kaiser

Activiteitencommissie
J.K.L. van Laar; R. de Vroom; A.M. Molensky; J. van der Wal

Commissie Cultureel Erfgoed
M. Dorigo (voorzitter); E.A.H. van der Biezen; M. Hoekstra; 
J.R. Hoogerland; H. Beugels; F. van den Broek; J. de Leede; W.J.G. Le 
Large; R. Sterk; A.A.H. Kasbergen; M.B. van Gend; L. Schiphorst; 
B. Poortman

Communicatiecommissie (PR, E-communicatie en fotografie)
J. Teunenbroek; A.M.P. de Wever; M.P. Maandag (webmaster);  
J. Tirion (vormgever/ontwerper); M.J.G. Paroubek-Groenewoud; 
K. Smokers; H. Collard; J. Mulder; G. Vermeulen; M. Dorigo 

Cluster Nicolaas van der Monde-lezing
C.C.S. Wilmer (voorzitter); E.M. van den Berg; A.  Witvliet-
van den Berg; P. van Gaalen; K. Smokers

Cluster Grote Excursie
W. Deijkers; H.A.H.A. Willemsen; C.C.S. Wilmer; A.M. Roessen

Cluster losse en administratieve taken
E. Bakker-Labordus; J. van Beusichem; J.G. Brakkee;  J.  Gosen-
Berendse; B. Kuperus-Moeys; J.M. Lasseur; E.J. van Loon; 
P.D. O’Connor; K. Passenier

Vertegenwoordigingen
Stichting Utrechtse Kastelen: vacature;   
Provinciale  Commissie Utrecht van de Bond Heemschut: R. Sterk; 
Utrechts  Monumentenfonds: vacature;  
Stichting Utrechts  Geveltekenfonds: P.O.J.M. Krijnen

Stichting Steunfonds Oud-Utrecht
H.A.H.A. Willemsen (voorzitter); L.L. Janssen (penningmeester); 
G.H. Abrahamse

Jury Utrecht Profielwerkstukkenprijs
H. Zijlstra (voorzitter); M. Heurneman; F. Tuinstra

Ledenadministratie en coördinatie bezorging jaarboeken
M.P.B. Bosch-Everaerd; W. Bosch



Jaarrekening Vereniging Oud-Utrecht 2015

 Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 2015 2015 2014 2014 2013

Baten

Contributies 54.382 55.000 55.124 55.000 54.062
Advertenties 1.625 2.500 2.170 2.500 1.970
Verkopen 1.440 350 250 400 106
Financiële baten 54.641 34.000 52.883 28.000 68.742
     
Totaal 112.087 91.850 110.427 85.900 124.880

Lasten
   
Tijdschrift 43.994 44.000 45.733 44.000 44.421
Jaarboek 21.229 16.000 19.278 16.000 15.899
Ledenactiviteiten 5.632 4.000 5.403 3.000 3.101
Lustrum activiteiten 2013 -  -  -  -  38.581
Voorziening Lustrum 2018 2.500 2.500 2.500 -  -
Van der Monde-lezing 2.636 2.500 2.638 2.500 2.230 
Groot evenement 1.474 2.000 1.572 2.000 -
Commissies (AC / CCE PR) 5.926 3.000 4.865 2.500 4.036
Leerstoel Utrecht Studies -  -  -  100 -
Oud Utrecht Prijs 265 1.000 4.472 2.500 628
Kosten van beheer 10.050 8.000 9.306 8.000 8.847
Ledenwerving & PR 5.289 4.500 3.486 2.500 4.316
Algemene kosten en onvoorzien 3.463 3.000 4.017 3.000 3.872
Canon en overige activiteiten 8.525 -  -  -  -

Totaal 110.983 90.500 103.270 86.100 125.931
     
Overschot / tekort 1.104 1.350 7.157 -200 -1.051 

Balans

Baten en lasten

Activa 2015 2014

Vorderingen op korte termijn
Debiteuren 12.458 12.760
Vooruitbetaalde kosten 400 176
  
Liquide middelen  
Effecten 5.520 5.520
Geldmiddelen 10.034 9.461

Totaal 28.412 27.917

Passiva 2015 2014

Eigen Vermogen  
Kapitaal 1.218 114
  
Voorzieningen  
Voorziening Lustrum 5.000 2.500
  
Schulden op korte termijn  
Te betalen posten 13.918 22.066
Vooruit ontvangen bedragen 8.276 3.238
  
Totaal 28.412 27.918

De balans en de winst- en verliesrekening 2015 worden op de website van Oud-Utrecht gepubliceerd: zie www.oud-utrecht.nl.


