Algemene ledenvergadering 19 april 2017
Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1 – Wageningen)
Aanvang: 19.30 uur tot 20.15 uur

Agenda
1) Opening voorzitter
2) Notulen Alv 2016 (bijlage)
3) Jaarverslag bestuur 2016, incl. bijlagen verslagen Documentatiecentrum en WAW (bijlage)
4) Bestuurswisseling
a) Aftredend Peter van de Peppel
b) Voordracht Henk Slegten tot bestuurslid / penningmeester
5) Financieel jaarverslag 2016 (bijlage)
6) Kascontrole- commissie (verslag schriftelijk en mondeling)
7) Decharge penningmeester/bestuur
8) Voorstel verhoging contributie per 1-1-2017 (bijlage)
9) Vaststellen begroting 2017 (bijlage)
10) Benoeming nieuw lid kascommissie (aftredend is Kees Merkx en herbenoembaar is
Carleen van den Anker)
11) Rondvraag

Pauze van 20.15 tot 20.30 uur
Aansluitend de openbare lezing ‘Dat was toen zo!’, door Judica Lookman over de wijk
Patrimonium en haar bewoners.
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NOTULEN JAARVERGADERING 2016
HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN d.d. 13-04-2016
Aanwezig in de kerkzaal van de Vredehorst het bestuur:
Mink Reitsma, voorzitter, Jola Gerritsen, vice-voorzitter, Peter van de Peppel,
penningmeester, leden Ans Lijftogt en Hans van der Beek.
Afwezig met kennisgeving: Hans Dobbe en Dirk van der Heij, secretaris.
Bij de aanvang van de vergadering om 19.15 uur zijn 30 leden aanwezig.
1. Opening door de voorzitter Mink Reitsma:
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. Notulen van de jaarvergadering 2015 op 14 april
Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015:
Met dank aan de verslaglegger wordt het jaarverslag onveranderd vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2015 en de begroting 2016:
Naar aanleiding van de balans en de staat van lasten en baten 2015 wordt door één van de
leden geïnformeerd naar het verschil tussen de posten resultaat-tekort van € 169,31 op de staat
van baten en het toegenomen bedrag op de zakelijke spaarrekening ING op de balans per 31
december 2015. De penningmeester zegt toe dit na te zullen kijken en deze vraag vervolgens
te beantwoorden.
Het voorstel van de kascommissie om de oude voorraad boeken in 2015 op nul te waarderen
is in de balans opgenomen.
5. Verslag van de kascontrolecommissie, decharge van penningmeester en bestuur:
Jean Gardeniers en Kees Merkx hebben de financiën gecontroleerd. Jean Gardeniers doet
verslag. Steekproefsgewijs zijn uitgaven en inkomsten aan de hand van bonnen gecontroleerd.
Er is een klein tekort ontstaan in 2015 door extra uitgaven. Dit wordt ruimschoots
gecompenseerd door hogere inkomsten in 2016 als gevolg van de aanwas van leden.
De kascontrolecommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werk.
6. Benoeming van een lid van de kascommissie:
Jean Gardeniers treedt af, Kees Merkx blijft voor het tweede jaar. Als nieuw lid van de
commissie stelt Jean Gardeniers zich voor een derde jaar beschikbaar en wordt herkozen.
(N.B. Omdat de HVOW door verkiezing van Jean Gardeniers voor een derde termijn
problemen zou krijgen met de volgende kascommissietermijnen, is Jean verzocht af te treden
en is Carleen van den Anker bereid gevonden in de kascommissie zitting te nemen).
7. Afscheid van Jeanne van den Burg-Teunissen:
Jeanne heeft van 2001 tot en met 2015 met grote inzet en accuratesse de ledenadministratie
van de vereniging verzorgd. Namens de vereniging en het bestuur bedankt de voorzitter haar
hiervoor en stelt de vergadering voor Jeanne te benoemen tot Lid van Verdienste. Hiermee
gaan de aanwezigen akkoord en de voorzitter overhandigt Jeanne de bijbehorende oorkonde,
alsmede een mooi boeket bloemen en een kadobon.
8. Bestuurssamenstelling.
Voor Jola Gerritsen is de eerste bestuurstermijn van 3 jaar voorbij. Zij heeft zich kandidaat
gesteld voor een tweede termijn. Dirk van der Heij, secretaris, heeft zich wegens persoonlijke

omstandigheden genoodzaakt gezien te stoppen met het bestuurswerk voor de vereniging. In
de hierdoor ontstane vacature stelt het bestuur Ditta van Vliet als kandidaat voor. De beide
benoemingsvoorstellen worden bij acclamatie aangenomen.
Mink Reitsma, voorzitter, heeft aan het begin van zijn zittingsperiode van drie jaar
aangegeven niet een verlenging van nogmaals drie jaar aan te zullen gaan. Hij treedt dan ook
terug als bestuurslid/voorzitter. Frits Huijbers is bereid gevonden zich kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap. Zijn benoeming wordt bij acclamatie aangenomen.
Mink Reitsma kijkt terug op een interessante, niet altijd even gemakkelijke periode van de
afgelopen drie jaar. Hij is erkentelijk voor de inzet van de overige bestuursleden. Met elkaar is
veel bereikt. Hij wenst het huidige bestuur veel elan, inspiratie en werkkracht met als
uitgangspunt de cultuur-historische geschiedenis van de stad Wageningen. Frits Huijbers en
Jola Gerritsen bedanken Mink voor zijn inzet en samenwerking en overhandigen hem een
boeket bloemen.
Op een later tijdstip zal nog op gepaste wijze afscheid van Dirk van der Heij en Mink Reitsma
worden genomen.

9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
Het zakelijk deel van de bijeenkomst wordt gesloten om 19.50 uur.
Vervolgens vindt de presentatie plaats van het boek ‘Andere tijden in kerkelijk Wageningen’,
geschreven door Rien Munters. Het boek is deel 13 van de Historische Reeks, uitgaven van de
Historische Vereniging Oud Wageningen. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan
burgemeester Geert van Rumund.
Om 20.30 uur begint de lezing ‘Wageningen versierd’ door Wil van der Veur.
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JAARVERSLAG 2016 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN
De Vereniging heeft niet de traditie van uitvoerige jaarverslagen. Hieronder zijn de
belangrijkste gegevens opgenomen. In de rubriek ‘Uit de vereniging’ in ons tijdschrift is
eveneens te lezen wat er binnen de vereniging gaande is.
Het bestuur
Wij namen afscheid na een bestuursperiode van een jaar van secretaris Dirk van der Heij en
na een bestuursperiode van drie jaar van voorzitter Mink Reitsma. Nieuwbenoemde
bestuursleden zijn Frits Huijbers en Ditta van Vliet.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2016:
Frits Huijbers, voorzitter
Jola Gerritsen, vicevoorzitter
Ditta van Vliet, secretaris
Peter van de Peppel, penningmeester
Ans Lijftogt, documentatiecentrum, verkoop publicaties
Hans van der Beek, coördinator documentatiecentrum
Hans Dobbe, coördinator Werkgroep Archeologie Wageningen
Tot en met 2015 verzorgde Jeanne van den Burg-Teunissen het ledensecretariaat. Tijdens de
jaarvergadering op 13 april 2016 werd Jeanne bedankt voor het vele werk dat zij voor het
ledensecretariaat heeft verricht. Zij werd benoemd tot lid van verdienste en ontving uit
handen van de scheidend voorzitter een mooi boeket en oorkonde.
Het ledensecretariaat werd in 2016 verzorgd door Peter van de Peppel.
Het bestuur van de vereniging is in 2016 negen keer bijeengekomen.
Verenigingsavonden
We mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling voor onze lezingen. In het
verslagjaar werden vier bijeenkomsten met lezingen georganiseerd:
16 februari 2016

Jean Gardeniers

400 jaar lager onderwijs in Wageningen

13 april 2016

Wil van der Veur

Wageningen versierd

22 september 2016 Bob Kernkamp

Een gouden eeuw of toch niet?

29 november 2016

Tweeling-lezing ‘Postbezorging’ en ‘Gelopen
Prentbriefkaarten’ in Wageningen

Joop Spijker en
Jaap van Aarst

Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen
Ons tijdschrift is in 2016 in haar nieuwe vorm vier maal verschenen. Met het tijdschrift
presenteert de Vereniging zich met een nieuw en eigentijds elan. De redactie verdient lof
voor de intensieve klus die ze hiermee geklaard heeft en klaart. Er zijn veel positieve reacties
op gekomen vanuit de Vereniging maar ook van buiten.
De redactiecommissie bestaat uit de volgende leden: Carleen van den Anker (eindredacteur),
Piet Aben, Toon Jansen en Bob Kernkamp als adviseur.

Aantal leden
Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 577 leden. De toename in 2016 van 61
nieuwe inschrijvingen stemt tot vreugde. Vooral dankzij het nieuwe tijdschrift als
wervingsinstrument kon deze groei tot stand komen. Het bestuur is ervan overtuigd dat er
meer potentieel is op dit punt en hoopt met gerichte acties verder te werken aan de groei
van ‘Oud Wageningen’. De ledenmutaties zijn gepubliceerd in het Tijdschrift.
Historische reeks en overige publicaties
Tijdens de jaarvergadering op 13 april 2016 werd het 13de deel in de Historische Reeks,
‘Andere tijden in kerkelijk Wageningen’ van Rien Munters, gepresenteerd. Deze nieuwe
uitgave is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds
van de Protestante Gemeente.
Voor zover nog op voorraad worden de HVOW- publicaties te koop aangeboden tijdens de
lezingenavonden van de vereniging, bij boekhandel Kniphorst en in Museum De Casteelse
Poort.
Andere activiteiten
De vereniging heeft zich ook in april en september 2016 gepresenteerd op resp. de
Wageningse Boekenmarkt en de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling stemden tot
tevredenheid. Royale ledenwerving en verkoop van publicaties en 2e hands boeken waren
het merkbare resultaat.
De exposities ‘400 jaar lager onderwijs in Wageningen’ en ‘Tussen fantasie en realiteit’,
overzichtstentoonstelling van het werk Johan Haak in museum De Casteelse Poort kwamen
tot stand door nauwe samenwerking in de tentoonstellingscommissie, bestaande uit leden
van het museum en van onze vereniging.
Overleg/Samenwerking
Een maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de besturen van
historische verenigingen in de regio (Kesteren, Veenendaal, Rhenen, Bennekom, Ede,
Ederveen, Renkum en Wageningen). Het gaat hier vooral om uitwisseling van elkaars reilen
en zeilen en om het uitwisselen van ervaringen, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden,
sprekers voor lezingen, hoe om te gaan met de gemeente. In 2016 vond de regionale
vergadering in Wageningen plaats. In 2017 zal het overleg worden georganiseerd door de
Historische kring Kesteren.
Het overleg van de besturen van de HVOW en Museum De Casteelse Poort wordt minimaal
een maal per jaar gevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over de raakvlakken tussen beide
instanties. Getracht wordt de afspraken zodanig te conserveren en te onderhouden dat alle
betrokkenen er op kunnen terugvallen, zodat de afspraken bij bestuurswisselingen en door
(nieuwe) vrijwilligers vindbaar zijn en niet steeds het samenwerkingswiel hoef te worden
uitgevonden.
Jaarlijks is er ook een overleg met Wageningen Monumentaal. Samen met Wageningen
Monumentaal zet de vereniging zich in voor behoud en herstel van historisch erfgoed. Een
van de projecten is een Stichting Stadsherstel met als eerste doel het eigendom en beheer
van het “Theekoepeltje”, een proces van de lange adem maar niet kansloos. Een ander
project is het plaatsen van de oude klok van de Ambachtschool op de huidige VMBO school
van het Pantarijn.

Documentatiecentrum: Fotoarchief, bibliotheek, website, facebook
Van de dinsdagmorgenopenstelling van de leeszaal in de J.J. de Goedezaal van het Museum
wordt regelmatig gebruik gemaakt. De verzameling boeken en prenten is ook in 2016 weer
sterk gegroeid. De volledige inhoud van het contactblad van de jaargangen 1973 tot en met
2011 is op onze website www.oudwageningen.nl te raadplegen. De verzameling
beeldmateriaal groeit gestaag, evenals de belangstelling daarvoor. De bewerking van de
fotocollectie van W.A. Abrahamsz is in 2016 gereed gekomen.
De medewerkers van het documentatiecentrum zijn: Arie de Koning, Dick Melkert, Jan van
Orden, Jaap van Aarst, Dick de Wit, Ans Lijftogt, Dicky Bullinga en Hans van der Beek, die de
werkzaamheden coördineert. De website wordt verzorgd door Frans Verburg en Hans van
der Beek. De facebookpagina Oud-Wageningen, die bijna 3000 regelmatige bezoekers kent,
wordt onderhouden door Sil Castelein, Berdien Snijder en Hans van der Beek. Zie het als
bijlage toegevoegde jaarverslag Documentatiecentrum.
Werkgroep Archeologie
In april 2015 is de Werkgroep Archeologie weer actief geworden onder voorzitterschap van
bestuurslid Hans Dobbe. Deze HVOW-werkgroep, die opereert onder de naam W.A.W., is
gelieerd aan de AWN-afdeling 17. De groep telde in het verslagjaar 18 leden. De groep werkt
met groot enthousiasme, zie het als bijlage toegevoegde jaarverslag van de Werkgroep
Archeologie.
Gedenkplaat
De bij het 25-jarig bestaan van de vereniging geschonken gedenkplaat aan het begin van de
Hoogstraat (Bergpoort) is zodanig door zwaar vrachtverkeer beschadigd, dat deze
vervangen moest worden. In samenspraak met burgemeester Van Rumund en de ambtelijke
organisatie is gekeken naar oplossingen voor de financiering en een alternatieve locatie. Dit
laatste daar op de huidige plek het voorspelbaar is dat een nieuwe gedenkplaat wederom
kapot zou gaan. De gemeente heeft de kosten voor de nieuwe gedenkplaat en het plaatsen
voor haar rekening genomen. De nieuwe gedenkplaat zal binnenkort worden geplaatst in de
muur van de brug naast de plaquette van de WAVO.
Tot slot
De ambitie waarmee het bestuur ook in het verslagjaar heeft gewerkt kent zijn grenzen.
Soms zijn de plannen te omvangrijk om al op korte termijn uitgevoerd te worden. Een jaar
blijkt ook in een vereniging als de onze te kort om alles te realiseren. Niettemin zijn we als
bestuur van mening dat we op de ingeslagen weg van vernieuwing en verbreding met
enthousiasme door moeten gaan.
(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2017)
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JAAROVERZICHT DOCUMENTATIECENTRUM HVOW 2016
Eigenlijk is het een beetje een traditie geworden om aan het einde van een jaar terug te
kijken op wat er eigenlijk op die dinsdagochtenden zoal gebeurd is.
Langzaam maar zeker krijgen we een beter inzicht in het documentatiemateriaal dat in
de loop van heel veel jaren verzameld is. De inhoud van een aanzienlijk aantal
archiefdozen is geselecteerd en is benaderbaar in de computer. Ook het boekenbestand
van “Wageningen” is bijgewerkt. De bibliotheek bevat meer dan 1.000 titels.
In de bijbehorende databank kan er op trefwoorden in 9.400 boeken, knipsels en
documenten gezocht worden. Onze medewerkers kunnen nu veel vragen beantwoorden
omdat de digitale ontwikkeling binnen OW steeds verfijnder wordt.
Een belangrijk element in onze collectie zijn de afbeeldingen van oud tot het nieuwe
Wageningen.
Volgens de laatste getallen uit ons eigen Cardbox-systeem kunnen we meer dan 6.000
afbeeldingen met beschrijving tonen. Het bestand bestaat uit 1.000 ansichten, 2.000
foto’s, 2.200 scans en de rest is krantenknipsels, tekeningen etc.
De 3.800 ansichten, foto’s en andere afbeeldingen worden met een code op de voorzijde
in zuurvrije mappen gestoken. Een enorme klus die overigens nu al haar vruchten begint
af te werpen.
Dan is er de dataopslag van de bestanden in Cardbox, oude bestanden en de nieuwe E4
bestanden. Dit is nu allemaal opgeslagen op de laptop (DCP) en op een harddisk. Op dit
moment zijn er meer dan 22.000 afbeeldingen gescand. Ze staan netjes in digitale
mappen op verdere verwerking te wachten. Hierbij zijn nog niet de afbeeldingen van A.
Canters opgenomen.
In de stalen kast zitten nu alle foto’s, die nog her en der tussen zaten. Dit betreft
ongeveer 400 enveloppen met totaal 3.300 foto’s.
Ook de voorbereidingen van de Abrahamszcollectie zijn klaar en de verwachting is dat
dit Cardboxbestand binnen een paar maanden toegevoegd kan worden aan onze interne
beeldbank.
Een ander verhaal is de collectie van dhr. Canters. We hebben in de afgelopen drie jaar
veel foto’s van dhr. Canters ontvangen. Er zijn al verschillende selectierondes geweest
en voor een deel zijn de foto’s al voorzien van documentatie. Het zou mooi zijn als we in
2017 de documentatie van deze collectie kunnen afronden. Klaar voor de volgende
generatie “Oud Wageningers”.
Het fenomeen Oud-Wageningen op Facebook is een toppertje. Drie personen houden
zich hiermee bezig. Zij plaatsen iedere week een vijftal artikeltjes, bestaande uit één of
meer foto’s en een stukje tekst. Dat lijkt niet zo veel werk maar foto’s uitzoeken en daar
nog een paar aardige woorden bij schrijven, kost je toch wel even tijd.
Om onze foto’s etc. te beschermen tegen oneigenlijk gebruik door anderen wordt er
consequent een beeldmerk door het plaatje gedrukt. Dit om te voorkomen dat onze
beelden, zonder een kleine vergoeding te betalen, gekopieerd worden voor eigen- of
internetgebruik.
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Jaarverslag 2016 WAW -- Werkgroep Archeologie Wageningen.
1.

Hans Dobbe

Op een flink aantal dinsdagochtenden hebben drie leden, Cis, Eddie en Hans 19 dozen oud
scherfmateriaal van de vorige werkgroep gedetermineerd uit de 80er en 90er jaren. Alles werd
beschreven op de determineerformulieren aardewerk ea.
2 Drie WAW leden deden mee met de basiscursus 2015-2016.
3. Op 12 maart deden er 5 leden van de WAW mee aan het opschonen van twee grafheuvels in
Wageningen samen met de stichting Landschapsbeheer ZuidWest Veluwe.
4. Onderzoek grafveld Diedenweg in Wageningen. De grote opgraving in 1981 olv Rudi Hulst was
nooit uitgewerkt tot een rapport. Cis van Vuure en Hans Dobbe hebben hem ontmoet en
gevraagd om meer gegevens, kaart en andere informatie. Veel ontbreekt tot nu toe en na zijn
belofte hiertoe levert hij een plattegrond van de opgraving. We proberen het beeld compleet te
krijgen.
5. Voorbereiding sondeeronderzoek in het grindgat in de Maneswaard aan de zuidkant van de
Rijn. De Maneswaard is nog steeds Wagenings grondgebied sinds de loop van de Rijn zich
verlegde in de 15e eeuw, waarna de Maneswaard in feite in de Betuwe kwam te liggen.
Van Jan Verhagen heeft de Maneswaardgroep sondeerbuizen geleend, touwwerk, ankers ed.
om de bodem te onderzoeken op mogelijke muurresten. In de Maneswaard zijn door RAAP
tufsteen en aardewerk uit de Romeinse periode gevonden. Het sondeeronderzoek zal in 2017
plaatsvinden in mei-juni vanaf een groot ponton dat geleend wordt van een groot
aannemersbedrijf dat gespecialiseerd is in landschapsontwikkeling.
6. Geholpen met booronderzoek in Barneveld op een verzoek van Peter Schut. Jan Sprangers
hielp hier aan mee.
7. In juli meegewerkt door drie leden aan de opgraving die de AWN kreeg in Ede aan de Sportlaan
in Ede. Wij kregen een “kuil” van 30 x 10 meter, die door de kraan voorzichtig werd geschaafd
tot er een groot aantal sporen zichtbaar werden. Bijzonder waren de blootlegging van een grote
waterput en een duitse loopgraaf uit WO2. Uit de put kwam een kogelpotrand tevoorschijn en
een scherf van pingsdorfaardewerk.
8. Op 19 juli werd gewerkt door zes WAWers op de Westberg binnen het hek waar de
begraafplaats is van de familie De Constant de Rebeque de Villars. Binnen dit hek bevinden zich
ook de fundamenten van het oude christelijke kerkje uit de 11e eeuw. Veel was overwoekerd en
jong groen werd door deze WAWers verwijderd, zodat het geplande grondradaronderzoek
beter kon plaatsvinden.
9. Op 5 augustus kwam de WIMA /Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie. Zij
zijn een onderdeel van de Archeologie Vereniging Kempen- en Peelland uit Eindhoven. Zij
hielden een grondradaronderzoek naar eventuele andere muurresten dan de twee zichtbare.
In november kwam het bericht van de WIMA dat door de vele boomwortels en het
veelvuldige grove grint er geen duidelijke andere fundamentresten konden worden vastgesteld.
Cis van Vuure ontving nog samen met Peter Schut twee ervaren archeologen die uiterst
geïnteresseerd bleken en voorstelden om te verzoeken om kleine proefputjes te graven op
enkele plaatsen om toch meer duidelijkheid te krijgen.
Op die zelfde dag heeft de WIMA ook gezocht naar de fundamenten van het voormalige adellijke landhuis
Belmonte op de Wageningse Berg. Daarvan is een hoekpunt gevonden. In 2017 zal het onderzoek naar de
fundamenten van het huis voortgezet worden.
10. Hendrik Jan Landman vond samen met zijn vriend Eddie Ruijterkamp, lid van de WAW aan de
oever van de Rijn in juli 2014 een bronzen dolk uit de vroege bronstijd, dus ongeveer 4000 jaar
oud.
Beide heren gebruiken hun metaaldetector en vinden regelmatig losse vondsten van diverse
herkomst w.o. ook romeinse vondsten. Begin 2016 liet Eddie, lid van de WAW een keer de dolk

zien op de wekelijkse bijeenkomsten op Hazenkamp 66 en ook aan de regioarcheoloog Peter
Schut. De conclusie was dat het een zeer bijzondere vondst betrof. Volgens Schut sluit deze
zeldzame vondst aan bij de in 1840 gevonden bronsschat. Van de drie in Nederland gevonden
dergelijke dolken zijn er twee in Wageningen gevonden.
11. Cis van Vuure heeft een door hem nieuw ontdekte grafheuvel laten zien aan Peter Schut.
12. WO2 De Voorposten op Wagenings grondgebied als onderdeel van de strijd om de Grebbeberg.
Jobbe Wijnen, lid van de WAW, neemt initiatief om namens de WAW De Voorposten van de
strijd om de Grebbeberg in mei 1940 te onderzoeken/ in kaart te brengen/ te kijken wat de
mogelijkheden zijn om bij toekomstige bouwplannen bescherming te bieden etc.
In Wageningen is tot nu toe geen WO2 archeologiebeleid. Geen medewerking van de regioarcheoloog en van de gemeentelijke monumentenambtenaar.
Omdat de WAW een werkgroep is van de Historische Vereniging Oud Wageningen (HVOW),
moeten we werken onder de vlag van de HVOW en moeten onze besluiten de instemming
hebben van het bestuur van de HVOW. Er is een zienswijze ingediend tegen het aanleggen van
een parkeerplaats van 1400 auto’s op de plek waar aan de linkerzijde naar de Grebbeberg de
verdedigingslinie van de Voorposten in de bodem zijn toegedekt. Op 7 november was er een
hoorzitting over deze parkeerplaatsplannen waar WAW haar zienswijze nader heeft kunnen
toelichten.
Hoewel we vrij laat zijn in deze fase is er toch hoop dat we in ieder geval het onderzoek kunnen
vervolgen en dmv gesprek iets kunnen doen aan zichtbaarheid en bekendmaking aan het
publiek.
Verder gaan we ons inzetten om contemporaine archeologie in Wageningen in gemeentebeleid
te kunnen laten opnemen. Juist in Wageningen als “Stad der Bevrijding” is dit ons inziens van
nationaal belang, doordat de stad tweemaal in de vuurlinie lag en twee keer aanzienlijke schade
opliep.
13. In 2016 werd 3 keer vergaderd door de WAW.
24 februari in De Casteelse Poort
25 mei
in het Stadsatelier/Ons Huis
29 november in het Stadsatelier/ Ons Huis
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HVOW - Verlies- & Winstrekening 2016
Begroting
2016

Baten
Contributies
Donaties
Rente
Opbrengst boeken / publicaties
Opbrengst afbeeldingen
Historische reeks
Bijdrage gedenkplaat Gem. Wageningen

€
€
€
€
€
€
€
€

Nadelig saldo

€

Totaal

€

10.050,00

Lasten
Tijdschrift incl. verzendkosten
Lezingavonden
Abonn., contr.bijdragen
Secretariaat en administratie
Onderhoud en inventaris
Verzekeringen
Kamer van Koophandel
Bibliotheek
Foto- en dia-archief
Beleidsberaad
Gebruik faciliteit De Casteelse Poort
Representatie
Marktkraam Molenmarkt
Adsl/webprovider
Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.400,00
600,00
250,00
390,00
50,00
300,00
30,00
200,00
250,00
130,00
325,00
100,00
25,00
400,00
400,00

Historische reeks (Stimuleringsfonds PGtW)
Gedenkplaat Hoogstraat vernieuwen

€
€
€

Voordelig saldo

€

Totaal

€

Entree bezoekers lezingavonden

WAW

9.180,00
300,00
70,00
500,00
-

-

Werkelijk
2016

€
€
€
€
€
€
€
€

€

9.398,50
722,57
67,61
1.666,30
50,00
25,00
1.155,00
786,50

€
€
€
€
€
€
€
€

218,50
422,57
2,391.166,30
50,00
25,00
1.155,00
786,50

-

€

13.871,48

€

3.821,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

346,8389,31
147,50
156,30
50,00
168,32
30,00
200,00
30,98
130,00
270,1170,81
148,73
3.001,78786,50-

€

3.183,27-

€

6.746,83

€
€
€
€
€
€
€
€

510,69
102,50
233,70
131,68
219,02

€
€

325,00

200,00
-

€
€
€
€
€
€
€

370,11
25,00
329,19
400,00
51,27
3.001,78
786,50

-

€

638,21

€

13.871,48

10.050,00

Verschil
2016

Toelichting op de Verlies & Winstrekening 2016
Baten

Contributie : meer inkomsten tgv groei van 37 leden (+61 en -24 leden)
Donaties: extra bijdragen door leden bij contributiebetaling
Opbrengst boeken en publicaties : verkoop van de uitgebrachte publicatie "Andere Tijden in Kerkelijk
Wageningen" heeft om en nabij 975 euro opgebracht.
Historische reeks : boek Rien Munters bijdrage Stimuleringsfonds PGtW publicatie "Andere Tijden in Kerkelijk
Wageningen
Bijdrage gedenkplaat : Gemeente Wageningen vergoedt geheel de vernieuwing gedenkplaat a/d Hoogstraat
(Bergpoort)
Lasten
Tijdschrift incl. verzendkosten : lichte overschrijding van het budget.
Lezingavonden : nog geen rekeningen van de Vredehorstkerk ontvangen, als schuld opgenomen
Abonnementen van HVOW: enkele abonnementen zijn opgezegd.
Onderhoud en inventaris : post vervalt in 2017
Verzekeringen : in 2017 wordt onderzocht of deze nog adequaat en toereikend zijn
Kamer van Koophandel : deze post vervalt in 2017
Bibliotheek en foto- en dia-archief : deze 2 posten worden in 2017 samengevoegd tot Documentatiecentrum
Beleidsberaad : deze post vervalt in 2017
Representatie : de aanschaf van een banner en beachflag zijn hierop geboekt. In 2017 wordt een post
ledenwerving, communicatie en PR opgenomen
Marktkraam Molenmarkt : deze post vervalt en valt in 2017 onder Ledenwerving
Historische reeks : Publicatie "Andere Tijden in Kerkelijk Wageningen" netto kosten voor HVOW bedragen €
872 (kosten minus bijdragen en opbr. verkoop)
Gedenkplaat Hoogstraat vernieuwen : kosten vernieuwing gedenkplaat a/d Hoogstraat (Bergpoort)

HVOW - BALANS per 31 december 2016
2015

2016
Activa

Liquiditeit:
Bank ING
Kasgeld
Zakelijke Spaarrekening ING

€
€
€

A

€
€
€
€

633,60
32,71
14.238,06
14.904,37

B

€

105,20

B

€
€

250,00
-

€

15.259,57

1.792,56
13.805,67

€
Vorderingen:
Afrekening verkopen via museum DCP

€

-

Overige vorderingen derden / Debiteuren
Debiteuren contributies

€
€

-

€

€
Totaal

15.598,23

-

-

€

15.598,23

€

1.369,00

C

€

2.068,55

€

2.331,34

D

€

1.931,34

€

11.897,89

E

€

11.259,68

€

15.598,23

€

15.259,57

Passiva

Schulden:
Vooruit ontvangen contributies
St. Historisch Museum Wageningen
Overige schulden
Reparatie gedenkplaat

€
€
€

284,00
298,50

€

786,50

Eigen vermogen
Voorzieningen:
Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW)

Algemene reserve

€

11.259,68

Resultaat 2016

€

638,21

Totaal

Toelichting op de Balans
Activa
Liquiditeit: voor af- en of toename zie Staat van Herkomst en Besteding Middelen
Vorderingen: geen opmerkingen
Passiva

Schulden: geen opmerkingen
Voorziening : Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW): € 2.331,34; evenals in voorgaande jaren is in 2016 dotatie van € 400,00
Eigen vermogen : het bestuur stelt voor om het voordelig saldo van groot € 638,21 toe te voegen aan de algemene reserve,
waardoor deze per 31-12-2016 € 11.897,89 bedraagt.

HVOW - Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2016

Met de 'Staat van Herkomst en Besteding van Middelen' (SHBM) is het mogelijk om een directe relatie te leggen tussen de opgetreden
veranderingen in balansposten enerzijds en de liquiditeitspositie anderzijds. Toenames van passiva en afnames van activa staan rechts. De
reden hiervoor is dat de SHBM een overzicht van balansmutaties is, en activa staan links op de balans en passiva staan rechts. De mutaties
die aan de rechterkant staan, zijn de herkomsten, want als er een schuld is ontstaan, is daaruit geld vrijgekomen. Aan de linkerkant staan
de bestedingen, want om een bezitting te verkrijgen, moet je geld uitgeven. Links staat waar je je geld aan uitgegeven hebt, en rechts
staat hoe je eraan komt.

SHBM 2016

Verwijzing
Balans

Besteding

Herkomst

Omschrijving

Activa
Vorderingen

B

Passiva
Schulden

C

Eigen vermogen
Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW)

D

€

400,00

Toename voorziening
jubileumfonds

Algemene Reserve

E

€

638,21

Toename Alg. reserve

€

699,55 €

1.393,41

€
€

693,86
1.393,41 €

1.393,41

Subtotaal
Liquiditeit

A

€

€

355,20

699,55

Afname vordering/debiteuren

Afname schulden en vooruit
ontvangen middelen

Toename liquiditeit
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Contributieverhoging - Algemene Ledenvergadering 19 april 2017
Voorstel
Het bestuur stelt de Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Wageningen (HVOW) voor de
contributie te verhogen met € 2,50 naar het bedrag van € 20,50 per jaar en ingaande 1 januari 2017.
Daarnaast stelt het bestuur voor om tweejaarlijks de contributie met € 0,50 per jaar te verhogen, ingaande 1 januari
2019. Hiermede anticiperend op toekomstige kostenstijgingen en ambities.

Toelichting
De Historische Vereniging Oud Wageningen (HVOW) is een actieve vereniging met de opdracht en ambitie om in de
stad ook iets te willen betekenen op het gebied van behouden en overdragen van de oude en jonge historie van
Wageningen. Dit doet de vereniging door 4-maal per jaar uitgifte van een mooi en inhoudelijk kwalitatief hoogstaand
tijschrift, 4 lezingavonden voor leden en niet leden, uitgifte van periodieken over de rijke geschiedenis van
Wageningen, een archeologische werkgroep (WAW) en een toegankelijk Documentatiecentrum waar Wageningers en
niet Wageningers voor vragen over hun eigen geschiedenis terecht kunnen.
Uit de jaarverslagen en in de rubriek ‘Uit de Vereniging’ in het tijdschrift is goed te lezen hoe actief de vereniging is en
waar de vele vrijwilligers en het bestuur zich mee bezig houden. Om dit op hetzelfde niveau te houden is de huidige
contributie feitelijk al ontoereikend, daarbij is er ook nog ambitie.
Ambitie om het tijdschrift meer pagina’s te geven. Al geruime tijd is het aanbod van de artikelen meer dan 24
pagina’s die het tijdschrift nu kent. Dit begint te knellen en gezien het tijdschrift meer dan bijdraagt aan de uitstraling
van de HVOW vindt het bestuur dat deze ambitie gehonoreerd moet worden. Het tijdschrift zal niet altijd uit 28
pagina’s bestaan maar zeker 2 van de 4 keer wel. In de begroting wordt wel uitgegaan van 4 maal 28 pagina’s.
Vandaar de verhoging in de begroting met 1.800 euro.
De Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) van Oud Wageningen is weer actief en dat merken we. Gelukkig
maar en ook merkbaar in de zin dat de WAW weer meer in beeld komt bij de gemeente en monumentenzorg.
Goede ontwikkelingen en om dit en hun eigen aspiraties te kunnen doen is soms wat geld nodig. Dit zelfde geldt ook
voor het Documentatiecentrum. Er is een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt en nog steeds worden er ‘koffers’ met
materiaal binnengebracht of krijgt de vereniging weer een archief aangeboden, zoals recentelijk dat van de
Veluwepost. Om dat toegankelijk te maken, vraagt het veel inzet van vrijwilligers maar ook van middelen. Vandaar
dat in de begroting voor deze activiteiten extra middelen van 650 euro zijn opgenomen. Inclusief een nieuw fonds
(reservering) voor toekomstige aanschaf/vervanging ICT. Tevens wordt een tweede nieuw fonds opgevoerd en wel
voor toekomstige publicaties in de Historische reeks van de HVOW. Om bij nieuwe publicaties in aanmerking te
komen voor subsidies of andere bijdragen door derden dienen er eigen middelen te zijn. Dit zou kunnen uit de
algemene reserves, maar het bestuur vindt het transparanter om specifiek hiervoor te reserveren.
De vereniging kende in 2016 een groei van 37 leden naar 577 (+6,9%). 61 nieuwe leden en 24 uitschrijvingen. Dit
laatste vaak vanwege de hoge leeftijd of overlijden van leden. Die hoge leeftijd van veel van onze leden is wel een
punt van zorg. Vandaar dat het bestuur de komende jaren extra gaat inzetten op het werven van nieuwe leden.
Ledenwerving , communicatie en PR liggen heel dicht bij elkaar, vandaar dat het bestuur voor deze drie activiteiten
gezamenlijk een budget van 500 euro in de begroting heeft opgenomen. Ambitie voor 2017 is een groei met
minimaal 50 (betalende) leden. De vereniging kent ongeveer 30 niet betalende leden. Vooral regionale en landelijke
historische verenigingen en organisaties en een paar locale organisaties, waaronder de bblthk.
Gevolg van deze activiteiten en ambities is dat de begroting 2017 met 3.215 euro toeneemt. Dekking door structurele
(gemeentelijke) subsidie is niet aan de orde en maakt het noodzakelijk om de contributie te verhogen met 2,50 euro.
Deze verhoging plus de groei van 50 leden met wat verlaging van andere kostenposten maakt dat de begroting 2017
sluitend is.
Nog een andere rechtvaardiging van de verhoging is dat de vereniging al jaren geen contributieverhoging heeft
doorgevoerd terwijl de kosten wel zijn gestegen. Aan inflatiecorrectie over 10 jaar (2007-2016) zou de contributie nu €
20,57 bedragen.
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HVOW - Begroting 2017
Begroting
2017

Begroting
2016

Werkelijk
2016

12.095,00
500,00

9.180,00
300,00

9.398,50
722,57

70,00
500,00
50,00
50,00

70,00
500,00

67,61
1.666,30
50,00
25,00

Baten
Contributie & Donaties
Contributies
Donaties
Overige baten
Rente
Opbrengst boeken / publicaties
Entree bezoekers lezingavonden
Opbrengst documentatiecentrum
Eenmalige bijdragen/subsidies
Historische reeks 2016 /Stimuleringsfonds
Bijdrage gedenkplaat Gem. Wageningen

-

1.155,00
786,50

13.265,00

10.050,00

13.871,48

8.200,00
600,00
400,00
500,00
500,00

6.400,00
600,00
200,00
450,00
25,00

6.746,83
510,69
51,27
219,02

250,00
425,00
300,00
100,00

102,50
233,70
131,68

Gebruik faciliteit De Casteelse Poort
Representatie
ICT/Adsl/webprovider

150,00
400,00
150,00
100,00
325,00
200,00
500,00

325,00
175,00
400,00

325,00
370,11
329,19

Bijzondere kosten
Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW)
Dotatie fonds Publicaties HVOW
Dotatie fonds vervanging ICT
Publicatie 2016 Hist. Reeks
Herstel gedenkplaat Hoogstraat

400,00
500,00
300,00
-

400,00

400,00

40,00

-

Totaal

Lasten
Activiteitenbudgetten
Tijdschrift 4 maal per jaar
Lezingavonden, 4 maal per jaar
WAW activiteiten
Documentatiecentrum
Ledenwerving, communicatie en PR

Verenigingskosten
Abonn.,contr.bijdragen
Secretariaat en administratie
Verzekeringen
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

Resultaat
Totaal

13.265,00

3.001,78
786,50

10.050,00

638,21
13.846,48

Toelichting begroting 2017
Baten
Bij de contributie wordt uitgegaan van 590 (nu 541) betalende leden bij een contributie bedrag € 20,50; extra
inkomsten € 1.475,00. Met betrekking tot het contributiebedrag ligt er een voorstel tot verhoging van € 18,00 naar €
20,50 aan de Alv voor.

Lasten
Budget tijdschrift wordt verhoogd. Gezien het succes, de hoeveelheid artikelen, is de wens en ambitie van redactie en
bestuur om het tijdschrift met 4 pagina's te kunnen uitbreiden naar 28 pagina's. Het tijdschrift zal afhankelijk van
aanbod artikelen tussen de 24 of 28 pagina's variëren.
Van de overige verenigingsactiviteiten zijn de budgetten iets verhoogd ivm de ambities en werkzaamheden. Nieuw is
het budget voor ledenwerving, communicatie en PR. Ambitie is een groei van 10 tot 15% in leden, daar is budget voor
nodig. Daarnaast wil het bestuur de communicatie met de achterban verbeteren door bijvoorbeeld een nieuwsbrief
etc..
Verenigingskosten zijn in lijn met voorgaand jaar. Wel vinden er verschuivingen en samenvoegingen plaats.
Bijzondere kosten: Nieuw zijn de dotaties voor een fonds Publicaties Historische reeks en een fonds voor vervanging
ICT. Bij de publicaties is alleen fondsen/sponsering derden mogelijk als er zelf ook eigen middelen worden ingebracht.
Het is dan ook verstandig om hiervoor een reservering te doen. De ICT middelen van het Documentatiecentrum dienen
binnen 2 à 3 jaar vervangen te worden. Ook hiervoor is het goed om alvast een reservering te doen.

