Najaarsledenvergadering 2018
Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Utrecht nodigt de
leden uit tot het bijwonen van de Najaarsledenvergadering op woensdag 21 november 2018 om 19.30 uur in Zalencentrum Utrecht Zuid,
Amaliadwarsstraat 2D te Utrecht.
De inloop is vanaf 19:00 uur met koffie en thee.

Agenda
1
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3
4
5
		
6
7
8

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de Voorjaarsledenvergadering 2018 (bijlage)
Begroting 2019 (bijlage)
Bestuurssamenstelling
a) Het bestuur stelt voor om Marlyne Stolker te benoemen als bestuurslid
Mededelingen vanuit de Vereniging
Rondvraag
Sluiting

De avond wordt afgesloten met een borrel.
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in de Grote Zaal van de Kargadoor aan de Oudegracht in Utrecht.

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend.
1 Opening
De voorzitter van de vereniging, Dick de Jong, opent de leden
vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij
vat samen wat de meest opvallende punten van de avond zullen
zijn: Wim Deijkers treedt af als bestuurslid, het nieuwe beleids
plan wordt gepresenteerd en er komt een voorstel tot één
ledenvergadering per jaar.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken; de secretaris is vanavond afwe
zig, dat heeft een heuglijke reden: zijn dochter Emma is 14 mei
geboren.
3 Notulen van de najaarsledenvergadering 2017
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het wordt goed
gekeurd met dankzegging aan de secretaris en de samenstelster.
4 Jaarrekening 2017
De penningmeester, Joke Hardeman, licht deze toe: de verho
ging van de contributie heeft als resultaat dat de inkomsten
nu meer in evenwicht zijn met de uitgaven. We zijn binnen de
begroting gebleven en de ondersteuning van de Stichting Steun
fonds is afgenomen. De bijdrage van het Steunfonds is echter
essentieel en blijft nodig.
Dhr Peter Ruys complimenteert de penningmeester dat de
begroting in evenwicht is gekomen en dat de voorgestelde con
tributieverhoging positief heeft gewerkt.
Namens de kascommissie bericht Arjen Dorland dat is vast
gesteld dat een ordelijke administratie is gevoerd, dat inkom
sten en uitgaven goed zijn gedocumenteerd en verantwoord en
dat alle cijfers kloppen. Er volgt een applaus voor Joke Harde
man voor het vele goede werk voor de vereniging. Een getekend
exemplaar wordt onder dank voor het werk van de kascommis
sie overhandigd.
Samenstelling kascommissie: in 2016 kwamen twee nieuwe
leden in de commissie: Arjen Dorland en Peter Oschinski, bei
den zouden nu moeten worden vervangen. Joke stelt voor dat
een van de leden, Arjen Dorland, nog een jaar aanblijft. Jan Bots
biedt zich aan als tweede lid van de nieuwe kascommissie. Dit
krijgt instemming van de vergadering.
Met applaus krijgt het bestuur décharge voor het gevoerde
financiële beleid.
Dick dankt Joke voor haar uiteenzetting en inzet voor de vereni
ging.
5 Jaarverslag 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

6 Bestuurssamenstelling
a) Wim Deijkers treedt af als bestuurslid: De voorzitter schetst dat
Wim via de activiteitencommissie in het bestuur kwam en daar
de maximale bestuursperiode van drie maal drie jaar heeft vol
gemaakt. Hij heeft heel veel werk verzet en veel geregeld voor
veel commissies en stelde zich altijd zeer loyaal en met humor op.
Oud-Utrecht zit in Wims hart...
Als dank voor alles wat hij heeft gedaan heeft het bestuur beslo
ten Wim Deijkers te benoemen tot ‘lid van verdienste van de His
torische Vereniging Oud-Utrecht’. Thea Boekhout bekrachtigt dit
met een fles O-U wijn, een bos bloemen en een omhelzing. Dit is
symbolisch, op de Najaarsledenvergadering krijgt Wim een bewijs
behorend bij zijn nieuwe titel.
In zijn antwoordspeech kijkt Wim terug op negen jaar bestuurs
lidmaatschap: hij heeft het werk met heel veel plezier gedaan. Hij
is begonnen als wat in het begin heette: coördinator clusters; in
2008 werden de verenigingsactiviteiten georganiseerd in clus
ters, nu heet de functie coördinator vrijwilligers. In 2017 werd hij
de trekker van de communicatiecommissie als opvolger van Lex
de Wever. Thea Boekhout heeft toen zijn coördinatorfunctie over
genomen en sinds eind vorig jaar heeft Samantha Hassink de lei
ding over deze commissie.
Hij dankt de bestuurders met wie hij die negen jaar heeft mogen
samenwerken. Het waren toen en zijn nu ook vooral werkbestuurders, bestuurders die weten aan te pakken en altijd met je
meedenken. En niet te vergeten met veel gevoel voor de werke
lijkheid en humor! Hij noemt met name de bestuursleden Heins
Willemsen, Lex de Wever, Lucas Janssen, Menno Wiegman, Anne
miek Roessen, Dick de Jong, Tijn Pieren, Thea Boekhout, Joke Har
deman en Samantha Hassink.
Wie niet in dit rijtje horen, maar volgens Wim wel dank verdienen
zijn Jetty Krijnen en Margrit Idsinga. Margrit is al jaren de notulist
van het bestuur en heeft daardoor vele besturen meegemaakt, zij
is daardoor soms ook een beetje het geheugen van de vereniging.
Hij bedankt hierbij ook alle vrijwilligers voor hun medewerking de
afgelopen negen jaar, met name die van de Activiteiten Commis
sie, de Van der Monde-lezing, het Groot Evenement/Grote Excur
sie, de Communicatie Commissie, de Lustrumcommissie(s) en de
Ledenadministratie.
Hij zegt afscheid te nemen als bestuurslid maar niet als vrijwil
liger, hij wil actief blijven in de vereniging. Hij biedt het bestuur
aan om zijn huidige activiteiten in het kader van de Grote Excursie
vooralsnog voort te zetten.
Hij vervolgt: er is een tijd van komen en van gaan, dit lijkt een
oubollig gezegde maar er zit een kern van waarheid in: in negen
jaar veranderde het besturen, het bestuur verjongt, heeft een
andere bestuursstijl, een andere generatie dient zich aan en daar
is niets op tegen, integendeel dat is prima. Het is goed om een
maximale bestuursperiode te hanteren.

Voor Wim waren het negen mooie jaren met mooie doelen en
vooral ook met mooie mensen in de commissies, de leden en de
besturen. Met een ‘Dank u wel!’ sluit hij af, waarna applaus volgt.
b) Herbenoeming Dick de Jong als bestuurslid en tevens voorzitter:
als ‘vervangend voorzitter’ stelt Annemiek Roessen voor Dick te her
benoemen als bestuurslid en tevens voorzitter. Dit voorstel wordt
met applaus aangenomen.
7 Presentatie beleid 2018 - 2021
Annemiek Roessen leidt dit in: vier jaar geleden heeft het bestuur
het eerste Beleidsplan gepresenteerd, dit werd toen wel gepresen
teerd maar niet gepubliceerd. Nu is het te vinden via links in de
Nieuwsbrief en op de Website. Formeel is een Beleidsplan nodig
voor de ANBI-status maar het bestuur hecht er ook aan zo’n plan
te hebben. Er is weinig verandering in de doelen in vergelijking met
het vorige plan.
Het doel van de vereniging staat in de statuten, er wordt een wijzi
ging voorgesteld om de omschrijving ‘stad en provincie’ te wijzigen
in ‘stad en regio’. Ook stelt het bestuur voor in het vervolg zoveel
mogelijk de naam ‘Historische Vereniging Oud-Utrecht’ te hante
ren. Deze wijzigingen zullen worden ingevoerd maar worden nog
niet officieel veranderd in de statuten.
Op de vraag naar de ranking van Oud-Utrecht op Google wordt
geantwoord dat O-U bovenaan staat. De bedoeling van het voorstel
is meer nadruk in de naam te leggen op het historische karakter en
minder op het woord ‘oud’.
Er wordt gestreefd naar meer samenwerking tussen commissies en
andere contacten, deze te intensiveren en zo mogelijk te bevorde
ren. Het Smeeberaad is daar een nieuwe stap in.
Speerpunt in de organisatie is: de commissies stimuleren een eigen
beleidsplan te laten maken en de samenwerking tussen de com
missies te bevorderen. De redacties van het Jaarboek en die van het
Tijdschrift hebben elkaar al opgezocht!
Het is een wens een geschikte locatie te hebben waar de vereniging
een eigen adres heeft voor het opslaan en verkopen van publicaties
en voor andere activiteiten. Suggesties zijn welkom!
Het houden van een jaarlijks Smeeberaad voor alle commissies,
redacties en het bestuur wordt gehandhaafd. Gestreefd wordt naar
verdere professionalisering van de vereniging.
Het aantal leden bedraagt momenteel 1.819. Gedacht wordt aan
een mogelijk andere invulling van een lidmaatschap, bijvoorbeeld
een ‘cafetariasysteem’, waarbij leden een keuze kunnen maken uit
het aanbod van de vereniging. Ook wordt de mogelijkheid onder
zocht tijdens het lopende jaar lid te kunnen worden.
Het bestuur stelt tevens voor te komen tot één ledenvergade
ring per jaar, met in het najaar een Smeeberaad. Het voorstel is: de
financiële stukken op de ledenvergadering behandelen evenals de
presentaties van de commissies en in plaats van de tweede leden
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vergadering een inhoudelijk en themagericht Smeeberaad te hou
den, eventueel ook toegankelijk voor belangstellende leden (Dit
jaar is het thema voor het Smeeberaad: ‘Erfgoed’). De leden wordt
gevraagd te reageren:
Adie Kreijns: Bij één ledenvergadering moeten de begroting en de
jaarrekening gelijk worden behandeld.
Marietje van Winter oppert dat er dan niet meer een ‘Wapen
schouw’ komt van alle commissies. Reactie van Annemiek: die komt
op de LV maar niet meer twee keer per jaar.
Vraag: n.a.v. het ledenaantal: Wordt er getracht het ledenaantal te
verhogen? Annemiek: Het doel is meer het vasthouden van de leden
dan nieuwe leden te werven door de zichtbaarheid van O-U te ver
groten. Afgelopen jaar zijn er 82 nieuwe leden aangemeld.
Niels Bokhove stelt de vraag: Worden ook jongeren benaderd? Er
zijn genoeg ideeën voor publiciteit bijvoorbeeld door DUIC, volgers
via Facebook en Twitter, de activiteiten moeten goed naar buiten
worden gebracht. Over de ‘Nacht van de Utrechtse Geschiedenis’ zal
breeduit via de pers worden gecommuniceerd. We organiseren dit
om ons lustrum te vieren met de leden en stellen ons zo ook open
voor kennismaking met niet-leden.
Els Deijkers vraagt of er zicht is op de reden van vertrek van leden.
Annemiek meldt dat het meestal gaat om hoge leeftijd.
Marietje van Winter vraagt aan wat voor soort locatie wordt
gedacht: een kamertje bij HUA, het Bartholomeüs Gasthuis? Anne
miek: de opslag is nu bij UMF, een nieuwe locatie mag niet teveel
kosten, liefst in de binnenstad! Graag tips!
Op de vraag van Niels Bokhove of bij de nieuwe ledenbijeenkomst
is gepeild of er interesse is voor vrijwillige activiteiten antwoordt
Thea dat er twee aanmeldingen zijn. Hij vraagt ook of het voor jon
geren bezwaarlijk is een pand als het Bartholomeüs Gasthuis bin
nen te gaan? Samantha snapt dit wel maar het Gasthuis wil juist
een huis voor de buurt zijn. Heins Willemsen zit daar in het bestuur
en meldt dat men o.a. bezig is een andere, minder plechtige ingang
te realiseren. Misschien gaat dit nog verschil maken.
Harry van Kasbergen vraagt of het i.v.m. de privacy mogelijk is jon
geren te benaderen.
Dick zegt dat nieuwe bestuursleden worden gezocht, het zou mooi
zijn iemand te vinden die ideeën heeft om meer buiten de geijkte
mogelijkheden jongeren en nieuwe leden te benaderen.
Een van de Jaarboekbezorgers vraagt of er Jaarboeken cadeau kun
nen worden gegeven om leden te werven. Annemiek reageert dat
oude JB mogen worden weggegeven, te bekomen bij Jetty Krijnen
of bij Samantha Hassink in HUA.
Er is ook vraag naar extra Tijdschriften om te kunnen weggeven om
zo wellicht leden te winnen.
Dick vindt het enigszins jammer dat de V.d.Monde-lezing dit jaar
alleen door leden bezocht kon worden, er kan dan geen reclame
voor nieuwe leden van O-U worden gemaakt!
Annemiek vertelt dat in het verleden meer activistisch werd opge
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treden door O-U om nieuwe leden te werven. Is dat gewenst?
Wat is de mening van de aanwezige leden? Reacties: ‘Niet weer
een nieuwe club!’, ‘Het moet passen in het Beleidsplan’, ‘Beleid
hierop ontwikkelen’, ‘Goed contact met de gemeente gewenst’;
Er gebeurt al van alles, o.a. met de Bond Heemschut, de com
missies zijn leidend in dezen. Dick herinnert uit het nabije ver
leden aan de positieve actie met de prijsvraag rond Tivoli, over
de visie op religieus erfgoed en de leeg komende gebouwen; het
bestuur staat achter de commissies. En Annemiek haalt het Poli
tiek Café bij de verkiezingen aan. Het gaat niet om meer papier
maar vooral om ideevorming.
Els Deijkers heeft moeite met de term: ‘beleidsplannen’: Wat is
de koers van het bestuur? De commissie maakt een plan van
uit de koers van het bestuur, hoe verhouden beleidsplannen en
deelbeleidsplannen zich tot elkaar? Dick de Jong reageert: De
plannen moeten binnen het beleid van de vereniging blijven, het
bestuur nodigt uit tot actief denken met passende activiteiten
voor Oud-Utrecht.
Wilbert Smulders: in de pers is geen aandacht geweest voor
95 jaar O-U. Hij had tot zeven jaar geleden nog nooit van O-U
gehoord. Hoe kan dat, hoe kan het dat men niet weet van het
bestaan van O-U? Er zou bv elk jaar een interview met de spreker
van de V.d.Monde-lezing in de krant moeten komen, zelfs halver
wege het lustrumjaar is O-U nog veel te weinig bekend!
Samantha Hassink reageert: De uitreiking van het JB krijgt stan
daard aandacht in de pers, veel media vinden de verjaardag inte
ressanter dan de aanbieding van het JB! We moeten geluk hebben
mee te kunnen varen met andere evenementen. Joke Harde
man zegt uit ervaring dat de pers niet altijd genegen is stuk
ken te plaatsen. Bij het diner voor de viering van de verjaardag is
dezelfde avond een persbericht met foto verstuurd. Het is bijna
niet geplaatst omdat het als een intern evenement wordt gezien!
We kunnen en moeten Oud-Utrecht presenteren door activiteiten
en publicaties uit te lichten.
Marietje van Winter vraagt naar de komende wet op de bescher
ming privacy (AVG). Het is lastig een formule te zoeken hoe men
elkaar kan bereiken. Adie Kreijns (ledenadministratie) reageert
dat alles wat nuttig is en functioneel gewoon gebruikt mag wor
den. Bij kleine verenigingen mogen alle gegevens onderling
gewoon worden gebruikt. Dick vult aan dat O-U werkt aan een
protocol als minimumeis om te voldoen aan de AVG.
8 Voorstel voor het houden van één Algemene
Ledenvergadering en één Smeeberaad per jaar
Dit voorstel wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Dit
jaar komt er nog een najaarsledenvergadering waar de begro
ting wordt besproken en een Smeeberaad, per 2019 komt er een
(voorjaars)ledenvergadering waarin zowel de jaarrekening als de
begroting worden besproken en in het najaar een Smeeberaad.
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9 Mededelingen vanuit de vereniging
Namens de Activiteitencommissie doet Jaap van Laar mede
namens de andere commissieleden verslag van de vele activi
teiten van januari tot juni 2018: in de HC’s en lezingen kwamen
achtereenvolgens aan de orde: Frank Kaiser over de kroniek, Bet
tina van Santen over de commissie Utrechtse straatnamen, Bert
Poortman over de geschiedenis van de Utrechtse waterleiding,
Wim van Scharenburg over het Museum Zuilen, Gerard Raven
gaf een beeld van het einde van WO I in Utrecht en Cecile aan
de Stegge sprak over de verzetsman Willem Wilschut , verpleger
in het WA huis. Maurice van Lieshout vertelde aan de hand van
vele beelden over ‘Het studentenleven in Utrecht sinds 1945’ en
Wendy Keyzer gaf een lezing over ‘Woeste wijven en wijze wie
ven’. Op vrijdag 18 september is het eerstvolgende Historisch
Café. Dank aan Jaap voor het verslag.
Namens de redactie van het Jaarboek spreekt Wilbert Smul
ders: in januari werd het themanummer ‘Hertenpoten, hoppen
bier en hamburgers’ van het JB 2017 feestelijk uitgereikt. Dit jaar
komt er een ‘gewoon’ nummer met verscheidene onderwerpen.
Het themanummer van 2019 gaat over: ‘terugblik op 1919: Wat
gebeurde er in Utrecht vlak na WO I?’ Dit boek is al in voorbe
reiding, veel artikelen worden door de redactie zelf geschreven.
Opnieuw was er contact met de wetenschappelijke opleiding
geschiedenis. Na een wijziging in het curriculum was het con
tact lastig, de banden worden nu opnieuw aangehaald. Dick
bedankt Wilbert voor zijn inbreng.
Bettina van Santen spreekt namens de redactie van het Tijdschrift. Er was contact met het departement geschiedenis van
de universiteit om met studenten een themanummer over ‘100
jaar Algemeen Kiesrecht’ te maken. Tien studenten wilden mee
werken, maar toen het erop aan kwam, haakten negen, vooral
vanwege tijdgebrek en het feit dat een artikel voor Oud-Utrecht
geen studiepunten op zou leveren. Het themanummer zal nu
in oktober verschijnen en worden gepresenteerd op een bijzon
dere locatie met een interessante spreker. Daarvoor worden ook
de gemeenteraadsleden uitgenodigd. Dick bedankt Bettina en
benadrukt nogmaals de wisselwerking van stad en omgeving.
Namens de Communicatie Commissie voert Samantha Hassink
het woord: Helaas vertrok Karin Smokers, ze wordt node gemist.
Er is een vacature, er wordt gezocht naar iemand die - als het
mogelijk is - handig is met social media! Ze vertelt wat de com
missie zoal doet: het maken van de nieuwsbrief met een groot
aantal lezers, dit aantal moet worden vergroot, dat is ook goed
voor de ledenwerving.
Er zijn 2.400 boekenleggers gedrukt, deze zijn in het jubileum
boek van de studentenvereniging Veritas gelegd. Er is gecon
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stateerd dat hoe meer berichten er worden geplaatst in de
Nieuwsbrief, hoe meer de website wordt gebruikt en hoe meer
volgers er komen!
De plannen van de commissie: er moet meer nieuws worden
geplaatst op de huidige website (stuur a.u.b. allemaal een arti
kel in!), er komt een campagne voor de ‘Nacht van de Utrechtse
Geschiedenis’ en de website moet worden vernieuwd.
Wilbert Smulders suggereert de mogelijkheid een columnist te
benaderen voor teksten gelinkt aan O-U, bv in DUIC. Het Gilde
heeft een eigen plek in DUIC. Jeroen Kreule heeft een column in
het AD, O-U wordt door hem daarin wel vaak genoemd. Dank aan
Samantha voor haar verslag.
Namens de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) krijgt Harry Kar
sbergen het woord: hij gaat verder over het onderwerp van de
vorige LV over het kunstwerk van Karel Visser. Hij toont een dia
serie over Speuren naar kunst in de openbare ruimte, vooral in
sloopgebieden. Dit heeft momenteel veel aandacht van de CCE.
Samantha reageert dat dit een voorbeeld is waarbij Facebook een
heel groot bereik had kunnen hebben en tips had kunnen opleve
ren. Dank aan Harry en de CCE.
Zijn laatste praatje voor O-U mag Wim Deijkers houden over de
Grote Excursie binnen het Lustrum. Hij begint met de tekst over de
oprichting van Oud-Utrecht en citeert daarvoor de tekst op de site
van Het utrechts archief: ‘De vereniging is opgericht op 12 maart
1923 op initiatief van de burgemeester van Utrecht, Fockema
Andreae, die op 5 februari 1923 “achttien ingezetenen, bekend om
of verdacht van belangstelling in het stedelijk verleden, op het
stadhuis bijeen riep om te komen tot oprichting van een vereni
ging, die zich met de historie van de stad zou bezighouden en o.a.
in een jaarboekje de uitkomsten van geschiedkundige nasporin
gen zou vastleggen”.’
Voor dit lustrum hebben we vier momenten gekozen:
- Op zondag 21 januari is het jaarboek met de titel “Hertenpoten,
hoppenbier en hamburgers – zevenduizend jaar eten en drinken
in Utrecht” in restaurant Humphrey’s uitgereikt aan burgemees
ter Van Zanen en jkvr. prof. dr. J.M. Van Winter; dit was tevens de
start van het lustrum van onze 95-jarige historische vereniging
Oud-Utrecht. Ongeveer 80 aanwezigen hebben genoten van een
heerlijke – deels middeleeuwse – maaltijd.
- Op zondag 11 maart was de viering van de verjaardag in de expo
sitieruimte van KUUB met gepaste muziek, t.w. zang van de
Kathedrale Koorschool en een optreden van René de Kam over 95
jaar O-U. Het was zeer een geslaagde receptie-bijeenkomst.
- Op zaterdag 23 juni a.s. is de Grote Excursie die gaat naar Loos
drecht en de ’s Gravelandse buitenplaatsen. Tolien Wilmer en
Gerard Abrahamse e.a. zijn nagenoeg klaar met de opzet van het
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programma. U kunt zich vanaf 1 juni a.s. hier voor opgeven via
de website van Oud-Utrecht. Meer informatie treft u aan op de
Website, in het Tijdschrift en in de Nieuwsbrief.
- Op zaterdag 13 oktober a.s. vindt de ‘Nacht van de Utrechtse
geschiedenis’ plaats; hieraan werken mee het Centraal Museum,
het Catharijne Convent, de Domkerk, afdeling Erfgoed van de
gemeente Utrecht en vooral ook Het Utrechts Archief, waar alles
zal plaatsvinden. Aan een programma voor die ‘late’ avond en
nacht wordt nog gewerkt. Het thema van die nacht is “Opstand”
en dan vooral aandacht voor opstandige Utrechters en Utrechtse
momenten (of zelfs ‘opstandige monumenten’). Deze bijeen
komst zal ook toegankelijk zijn voor anderen dan alleen leden,
uiteraard tegen betaling van een toegangsbewijs voor de hele
avond.
In het Tijdschrift en de Nieuwsbrief volgt nog nadere informa
tie over de mogelijkheid en wijze van deelname aan de verschil
lende momenten. Aanmelding zal in ieder geval alleen maar via
de website mogelijk zijn. De voorzitter bedankt Wim voor de hel
dere informatie.
10 Rondvraag
Dhr Knol vraagt naar de stand van zaken omtrent het Universi
teitsmuseum. Het gaat om de gebruiksmogelijkheden van het
huidige gebouw naast de beschermwaardigheid van met name
de gevel. Wat is de rol van O-U in dezen?
Dick reageert dat de CCE het bestuur adviseert. In dit geval is het
een lastige afweging geweest omdat er meerdere belangen zijn.
O-U heeft de gemeente Utrecht gevraagd om een zorgvuldige
afweging. Op de NLV zal dit onderwerp terug komen.
11 Sluiting
Dick bedankt alle aanwezigen voor hun komst naar de ledenver
gadering van de ‘Historische Vereniging Oud-Utrecht’ en nodigt
uit elkaar te treffen bij een drankje.
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Begroting Historische Vereniging Oud-Utrecht 2019

		
Begroting
		 2019

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

Begroting
2017

Jaarrekening
2016

Contributies		66.000
Advertenties		2.000
Verkopen		750
Financiële baten		40.000

65.000
2.200
500
47.000

66.545
2.020
1.559
25.316

70.375
2.500
500
30.225

54.450
2.705
2.010
40.738

Totaal		108.750

114.700

99.440

103.600

99.903

41.922
45.000
12.167*    17.500
8.280
5.000
3.590
2.600
2.500
2.500
1.500
2.000
5.884
5.000
3.500
8.328
10.000
1.562
5.000
1.674
3.500
3.000
-

44.257
15.230
6.924
2.135
2.500
3.518
6.233
1.600
11.128
1.310
3.298
4.500

Baten

Lasten
Tijdschrift		45.000
Jaarboek		17.500
Ledenactiviteiten		8.000
Van der Monde-lezing		3.750
Lustrum 2023** 100-jarig bestaan		
2.500
Lustrum 2018		
Groot evenement		2.000
Commissies (AC/CCE/PR)		6.000
Wetensch. Commissie		2.000
Oud-Utrecht Prijs		Kosten/Beheer/porti/reis-verbl.		8.500
Ledenadministratie		2.800
Voorziening Ledenadministratiepakket		
2.000
Ledenwerving & PR		5.000
Algemene kosten en onvoorzien		3.500
Overige activiteiten		-

45.000
17.500
7.000
2.500
10.000
3.000
6.000
2.000
8.500
2.500
2.000
5.000
3.500
-

Totaal		108.500

114.500

90.407

101.600

103.238

Overschot / tekort		 250

200

5.033

2.000

-3.335

*	Omdat het Jaarboek 2017 eind januari 2018 is gepresenteerd zitten alle kosten nog niet in deze post verwerkt.
**	Lustrum 2023 is ons honderdjarig bestaan. Wellicht zullen wij in de aankomende jaren meer moeten reserveren om dit te vieren.
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