
NOTULEN JAARVERGADERING 2015 

HISTORISCHE VERENIGING OUD-WAGENINGEN d.d. 14-04-2015  

 

Aanwezig in de kerkzaal  van de Vredehorst het bestuur:  

Mink Reitsma, voorzitter, Ditta van Vliet, secretaris, Peter van de Peppel, penningmeester, 

Jola Gerritsen, vice-voorzitter,  leden Ottolien Haze en Hans van der Beek. 

Bij de aanvang van de vergadering om 19.30 uur zijn 25 leden aanwezig. 

 

1. Opening: 
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2. Terugblik op het afgelopen jaar: 

De voorzitter refereert bij dit punt aan de inhoud van het jaarverslag over 2014 waarin het 

reilen en zeilen van de vereniging verwoord is. 

 

3. Notulen jaarvergadering 24 april 2014: 

Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretariaat over 2014: 

De voorzitter meldt dat het aantal nieuwe leden dat zich vanaf begin 2015 heeft aangemeld 

richting de 40 loopt.  

De redactiecommissie is uitgebreid met een nieuw lid, Carleen van den Anker. 

Gezien de signalen uit de redactiecommissie en de vereniging is in nauwe samenwerking 

tussen het bestuur  en redactiecommissie besloten tot een nieuwe opzet van het contactblad. 

Deze verandering is gerealiseerd en vanaf het februarinummer 2015 heeft ons contactblad een 

totale make-over gekregen. Als bestuur en redactiecommissie zijn wij trots op het resultaat. 

Ook willen wij Christiaan Begemann bedanken voor de mooie affiches die hij maakt voor de 

lezingen. Wij blijven streven naar meer en gerichtere publiciteit geven aan onze activiteiten 

en lezingen.  

 

5. Financieel jaarverslag penningmeester over het jaar 2014 en de begroting 2015: 

De balans, de staat van lasten en baten en de begroting voor 2015 geven geen reden tot 

opmerkingen uit de vergadering. 

 

6. Verslag kascontrole commissie, decharge penningmeester: 
De heren B. Verduin en J. Gardeniers  hebben de financiën gecontroleerd. De inkomsten en 

uitgaven zijn in orde bevonden. De heer Verduin merkt op dat op de balans de voorraad 

boeken wordt opgevoerd voor € 917,67. Het voorstel van de kascommissie is deze oude 

voorraad op nul te waarderen. Nieuwe uitgaven kunnen dan weer opnieuw op de balans 

opgenomen worden. Voordeel is dat de oude voorraad dan bij verkoop nog wat opbrengt. 

De voorzitter merkt op dat indien op dit punt vanuit de vergadering geen aanmerkingen zijn, 

het bestuur in haar eerstvolgende vergadering conform het voorstel van de kascommissie zal 

besluiten. Voorgesteld wordt de penningmeester decharge te verlenen. De leden van de 

kascommissie worden bedankt voor hun werk. 

 

7. Benoeming lid kascommissie: 
De heer B.J.M. Verduin treedt af, de heer J. Gardeniers blijft. Als nieuw lid van de commissie 

wordt gekozen de heer K. Merkx. 

 

8. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling.  

Na een zittingsduur van zes jaar nemen Ottolien Haze en Ditta van Vliet afscheid van het 

bestuur. Voor Ottolien was het zelfs voor de tweede keer een bestuursperiode van zes jaar. 



Zij ontvangen een mooie plant en een cadeaubon. 

Gelukkig zijn er weer kandidaten die zich beschikbaar stellen voor het bestuur, zelfs drie, te 

weten Ans Lijftogt. Zij zal de taken van Ottolien overnemen. Daarnaast is zij geen onbekende 

binnen de vereniging want ook op dinsdagmorgen in het documentatiecentrum draagt zij haar 

steentje bij. Dirk van der Heij is na jaren afwezigheid weer in Wageningen komen wonen. Hij 

heeft zich bereid verklaard de taken van het secretariaat op zich te nemen. De derde kandidaat 

is Hans Dobbe. Hans Dobbe kon helaas niet aanwezig zijn maar is al wel volop bezig voor het 

bestuur. Zijn ambitie is om te proberen weer een archeologische werkgroep te organiseren. 

De benoeming van de nieuwe bestuurders wordt bij acclamatie bekrachtigd. 

 

9. De Historische Vereniging Oud-Wageningen, een blik op de toekomst. 

‘De toekomst voorspellen kan alleen maar achteraf’.  

We gaan op de ingeslagen weg verder. Misschien wordt hier of daar een deel van onze 

werkwijze of activiteit geïntensiveerd. De afdeling documentatie is enorm gegroeid. Er wordt 

geordend en opgeruimd. Er wordt ook veel materiaal aangeboden. 

De vereniging gaat ook steeds meer gebruik maken van moderne media als website, facebook. 

Onze vier lezingen per jaar blijven uiteraard gehandhaafd. Een zorg is de continuïteit in het 

verschijnen van onze eigen publicaties in de Historische Reeks. Wellicht kunnen we een 

werkgroep formeren om dit aan te pakken. Ook de presentatie van de vereniging heeft de 

aandacht. 

Een conclusie van het op 2 oktober 2014 gehouden beraad was aansturen op samenwerking 

met andere organisaties binnen Wageningen, zoals het museum, als aanvulling op het 

wederzijdse takenpakket. Een ander contact is Wageningen Monumentaal. Er ligt een 

concreet voorstel om te komen tot een Stichting Stadsherstel, aangespoord door de gemeente. 

Een en ander is nog in de verkenningsfase. 

Voorgesteld is ook een geschiedenismanifestatie te houden in het laatste weekend van oktober 

(de maand van de geschiedenis). Omdat dit nogal wat voorbereiding vraagt willen wij 

proberen in oktober  2016 een dergelijke dag te organiseren. 

Bij ons werken aan en visie op de toekomst van de vereniging is de steun van onze leden 

onontbeerlijk. 

 

10. Rondvraag: 

Geen vragen 

 

11. Sluiting: 

Om 20.10 uur sluit de voorzitter het zakelijk deel van de bijeenkomst.  

Om 20.30 uur begint de lezing “Bouwen op de puinhopen van Wageningen”  in de periode 

1940-1943 door Theo Guiking. 


