
 

 

 
 
 
Algemene ledenvergadering 17 april 2018  
 
 
Locatie: Vredehorst  Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1 – Wageningen) 
Aanvang:  19.15 uur tot 20.00 uur 

 
 
Agenda  
 

1. Opening voorzitter  

2. Notulen Alv 2017  (bijlage) 

3. Jaarverslag bestuur 2017 (2-tal bijlagen
*

) 

4. Financieel jaarverslag 2017 (5-tal bijlagen) 

5. Kascontrole- / commissie en decharge penningmeester/bestuur  

6. Vaststellen begroting 2018 (bijlage) 

7. Bestuurswisseling 
 aftredend en niet herbenoembaar: Hans van der Beek en Ans Lijftogt 
 aftredend/herbenoembaar: Hans Dobbe,  
 voordracht: Ben van den Berg tot bestuurslid/coördinator documentatiecentrum  
 vacature bestuurslid communicatie & PR  

 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie  

 aftredend is Carleen van den Anker en herbenoembaar is Frits Mutsaers  
 

9. Rondvraag 

*
 Het jaarverslag Werkgroep Archeologie Wageningen staat op de website op de pagina “Berichten uit de WAW”  

 

 
Pauze van 20.00 tot 20.30 uur  
 
 
Aansluitend de openbare lezing ‘Studeren tijdens WOII’, door Bob Kernkamp. 
  
  
  
 

http://www.oudwageningen.nl/werkgroep-archeologie-wageningen/berichten-uit-de-waw/
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HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN  
 

NOTULEN JAARVERGADERING 2017  d.d. 19-04-2016 

 

Aanwezig in de kerkzaal  van de Vredehorst het bestuur:  

Frits Huijbers, voorzitter, Jola Gerritsen, vice-voorzitter, Ditta van Vliet, secretaris, Henk 

Slegten, penningmeester,  leden Ans Lijftogt en Hans van der Beek. 

Afwezig met kennisgeving: Hans Dobbe. 

Bij de aanvang van de vergadering om 19.30 uur zijn 45 leden aanwezig. 

 

1. Opening door de voorzitter Frits Huijbers: 
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering 2016 op 13 april 

Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag bestuur 2016 en jaarverslagen Documentatiecentrum en Werkgroep 

Archeologie Wageningen: 

De jaarverslagen worden  onveranderd vastgesteld. 

Jaarverslagen geven in feite een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar. Als we als 

vereniging vooruit willen kijken is onze ambitie om ons te laten zien als een historische 

vereniging in de stad Wageningen met goede contacten en samenwerking met de gemeente, 

Wageningen Monumentaal  en met actieve werkgroepen. Met Wageningen Monumentaal is 

de Historische Vereniging Oud Wageningen de mogelijkheden aan het aftasten om 

Stadsherstel Wageningen op te richten, een initiatief dat zich richt op het in stand houden van 

historisch erfgoed. 

 

4. Bestuurswisseling 

a) Aftreden Peter van de Peppel 

Peter van de Peppel heeft te kennen gegeven dat hij eind december 2016 om persoonlijke 

redenen vervroegd wilde stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester van onze 

vereniging. Wij hebben tijdens de Nieuwjaarsreceptie met onze vrijwilligers afscheid van hem 

genomen.  Door het vervroegde aftreden hebben wij als bestuur op andere wijze voorzien in 

de invulling van de ontstane vacature voor de algemene ledenvergadering. De kandiaat die nu 

wordt voorgesteld is al als penningmeester werkzaam maar nog niet officieel benoemd. De 

kascommissie was van deze gang van zaken op de hoogte gesteld. 

b) Voordracht Henk Slegten tot bestuurslid/penningmeester 

De voorzitter stelt de aanwezigen voor Henk Slegten officieel te benoemen tot 

bestuurslid/penningmeester van de vereniging. Er zijn geen tegenstemmen en geen vragen. 

Henk Slegten wordt bij acclamatie gekozen tot penningmeester. 

 

5. Financieel jaarverslag 2016 

Henk Slegten bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.  

Aan de hand van een overzichtelijke presentatie loopt hij samen met de aanwezigen de 

belangrijkste posten uit de verlies- en winstrekening en de balans door. Door groei van het 

aantal leden en uitgave van publicatie in de historische reeks zijn de werkelijke inkomsten en 

uitgaven hoger dan in de begroting 2016 opgenomen. 

Ook het ledenverloop wordt toegelicht. Er zijn geen vragen. 
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6/7. Kascontrole commissie, verslag en decharge penningmeester/bestuur 

Kees Merkx en Carleen van den Anker hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd. 

Zij hebben steekproefsgewijs controle uitgevoerd en zijn geen onregelmatigheden 

tegengekomen. Kees Merkx spreekt de waardering van de kascommissie uit voor het feit dat 

de boekhouding op zorgvuldige wijze is overgenomen en voortgezet en verleent het bestuur 

en penningmeester decharge. 

 

8.  Voorstel verhoging contributie per 1-1-2017 

De voorzitter licht de redenen tot contributieverhoging toe zoals deze beschreven staan in de 

bijlage bij de jaarstukken. 

Het voorstel is om de contributie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 te verhogen 

met € 2,50 tot € 20,50 per jaar en vervolgens eenmaal per 2 jaar de contributie te verhogen 

met € 0,50, anticiperend op toekomstige kostenstijgingen. 

Omdat niet alle aanwezigen zich konden vinden in de tweejaarlijkse indexering met € 0,50 

werd besloten te stemmen. Er stemden 5 personen tegen, zodat het voorstel tot indexering met 

een meerderheid van stemmen is aangenomen. De voorzitter refereert nog aan het feit dat de 

vereniging een ANBI status heeft. 

 

9. Vaststellen begroting 2017 

De voorzitter licht de begroting toe. Veel posten zijn verhoogd. Ook is een reservering voor 

ict kosten opgenomen. Er zijn geen vragen van de aanwezigen. 

 

10. Benoeming nieuw lid van de kascommissie: 
Carleen van den Anker blijft lid van de kascommissie voor het tweede jaar. Als nieuw lid van 

de commissie stelt Frits Mutsaers zich beschikbaar.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

Gevraagd wordt of de vereniging een beleidsplan maakt voor de komende 3 jaar. 

De voorzitter geeft aan dat de vereniging geen vastgelegd beleidsplan wil volgen maar wel 

haar ambities wil waarmaken met betrekking tot meer communicatie naar de leden en naar 

buiten en werkgroepen en documentatiecentrum de mogelijkheden geven te groeien. 

Vervolgens komt een opmerking ten aanzien van de inhoud van het huidige tijdschrift aan de 

orde. Gesteld wordt dat de artikelen soms niet zo historisch zijn. De voorzitter is van mening 

dat een goede mix van oude en nieuwe historie het blad boeiend en leesbaar maken. 

Het zakelijk deel van de bijeenkomst wordt gesloten om 20.15 uur. 

 

 

Om 20.30 uur begint de lezing ‘Dat was toen zo’ over de wijk Patrimonium door Judica 

Lookman voor een welgevulde zaal (96 aanwezigen). 
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JAARVERSLAG 2017 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 3 jaar van penningmeester Peter van de 
Peppel. Nieuwbenoemd bestuurslid/penningmeester is Henk Slegten.  
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017: 
  Frits Huijbers, voorzitter 
  Jola Gerritsen, vicevoorzitter 
  Ditta van Vliet, secretaris 
  Henk Slegten, penningmeester 
  Ans Lijftogt, documentatiecentrum, verkoop publicaties 
  Hans van der Beek, coördinator documentatiecentrum 
  Hans Dobbe, coördinator Werkgroep Archeologie Wageningen 
Het ledensecretariaat werd in 2017 verzorgd door de voorzitter i.s.m. penningmeester en 
secretariaat. 
Het bestuur van de vereniging is in 2017 elf keer bijeengekomen. 
 
Verenigingsavonden 
We mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling voor onze lezingen. Gemiddeld 
bezoeken er ongeveer een kleine 100 leden en niet leden de lezingavonden.  
 
In het verslagjaar werden vier bijeenkomsten met lezingen georganiseerd: 
14 februari 2017 Dedde Smit  I.s.m. Groei & Bloei lezing over Belmonte  
      Arboretum 
 
19 april 2017   Judica Lookman ‘Dat was toen zo’ over de wijk Patrimonium 
 
21 september 2017 Bernier Cornielje De Slag om de Grebbeberg 
 
21 november 2017 Harm Post  De weg van de wederopbouw 
    
Aantal leden 
Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 588 betalende leden en 32 relatie-
leden. De groei in 2017 met  45 extra nieuwe leden stemt toch tot vreugde. De ambitie van 
het bestuur voor 2017 lag bij 55 (10%) en meer. Dit is uiteindelijk niet gelukt ondanks de drie 
ledenwerfacties die er in 2017 zijn geweest. Duidelijk is wel geworden dat acties en 
momenten waarbij mensen direct worden aangesproken, het beste resultaat opleveren. 
Voor 2018 gaan wij ons met het mooie tijdschrift als wervingsinstrument dan ook richten op 
de Boekenmarkt (april) en de Molenmarkt (september). De ledenmutaties zijn gepubliceerd 
in het Tijdschrift. 
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Financieel  
Het begrote en werkelijke resultaat liggen (verdacht) dicht bij elkaar. Namelijk begroot 40 
euro en gerealiseerd 80,88 euro. Zoomen we er dieper op in dan zijn het eigen vermogen en 
liquide middelen met respectievelijk 1.280 en 486 euro toegenomen.  Verder zitten er meer 
verschillen in begroting en werkelijkheid met als grootste uitschieter de kosten voor 
ledenwerving, communicatie & PR.  Hiervoor was begroot 500 euro en is uitgegeven 1200 
euro. Geheel toe te schrijven aan de gehouden ledenwerfacties. Ondanks de tegenvallende 
contributie met 982 euro sluit de batenkant toch met 424 euro positief af. Een kleine 125 
leden hebben meer dan hun contributie betaald (€ 966). Dank hiervoor. Verder zijn de 
overige inkomsten 873 euro hoger dan begroot door o.a. meer verkochte boeken. Meer over 
de cijfers, zie jaarrekening 2017. 
 
Vrijwilligers 
In 2017 hebben ongeveer 55 actieve vrijwilligers zich op de een of andere wijze, kort of lang, 
voor Oud Wageningen ingezet . De vereniging staat of valt bij deze vrijwilligers! Dat 
realiseren wij ons als bestuur terdege en wij zijn hen voor hun soms tomeloze inzet zeer 
dankbaar. 
 
Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen 
Ons tijdschrift is in 2017 zoals gebruikelijk  vier maal verschenen. Met het tijdschrift 
presenteert de vereniging zich met een eigentijds elan en dat wordt duidelijk door het 
overgrote lezerspubliek gewaardeerd. De redactie verdient lof voor de intensieve klus die ze 
hiermee geklaard heeft en klaart.  
 
  
Documentatiecentrum: Fotoarchief, bibliotheek, website, facebook en twitter 
Van de dinsdagmorgenopenstelling in het Museum wordt goed gebruik gemaakt. Gemiddeld 
4 tot 6 vragen per mail en 2 bezoekers per dinsdagmorgen.  De verzameling boeken en 
prenten is ook in 2017 weer sterk gegroeid. De verzameling beeldmateriaal groeit gestaag, 
evenals de belangstelling daarvoor. De groei van onze collecties danken wij veelal aan de 
(persoonlijke) archieven die wij ontvangen. Begin februari kreeg de vereniging uit handen 
van Martin Brink archief Veluwepost van de afgelopen 50 jaar overhandigd. Een enorme klus 
en uitdaging voor de vrijwillige medewerkers van ons documentatiecentrum om alles uit te 
zoeken en wat voor de vereniging waardevol is te documenteren.  Zie het als bijlage 
toegevoegde jaarverslag van het Documentatiecentrum.   
 
De website is door Frits Huijbers en Hans van der Beek onder handen genomen. Naast het 
meer eigentijds maken is uitstraling aan de huidige huisstijl aangepast. 
In 2017 hebben rond 41.500 mensen zo’n 237.000 bezoeken aan de website van Oud 
Wageningen gebracht. Dit betekent dat er gemiddeld meer dan 100 mensen per dag 
informatie zoeken op onze website.  
 
De facebookpagina Oud-Wageningen, die een kleine 3200 volgers kent, wordt onderhouden 
door Sil Castelein, Berdien Snijder en Hans van der Beek. Deze drie hebben om en nabij zo’n  
200 berichten geplaatst die door tussen de 1500 en 2500   ‘facebookvrienden’ per keer 
worden bekeken en gemiddeld zo’n twintig  reacties  opleveren. Een deels andere achterban 
dan onze leden, maar wel een waar we zuinig op moeten zijn. 
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Vanaf 2016 is de vereniging  voorzichtig aan gaan twitteren. In 2017 totaal 56 tweets met 
circa 32.200 tweetweergaves. Onze volgers via twitter groeien langzaam waarbij de teller nu 
op 137 staat. Recent zijn facebook en twitter aan elkaar gekoppeld waardoor het effect van 
beide nog groter wordt. 
 
Gelukkig heeft 81% van de leden het e-mailadres doorgegeven waardoor naast het digitaal 
versturen van de uitnodiging voor de Alv en contributienota ook een viertal nieuwsbrieven 
kon worden verzonden.  
 
Ook nog via de traditionele media laat Oud Wageningen van zich horen. Een eigen 
schrijversteam zorgt dat er viermaal per jaar een ‘Geschiedenis van Wageningen’ artikel in 
de Stad Wageningen verschijnt. 
 
Gezien al deze communicatie  en aantallen bereik is het bestuur is zich meer en meer gaan 
realiseren dat naast het tijdschrift het inzetten van website, facebook, twitter en 
nieuwsbrieven voor de communicatie in belang alsmaar toeneemt. Vandaar dat besloten is 
om binnen het bestuur de functie van communicatie & PR te creëren.  
 
Werkgroep Archeologie 
De Werkgroep Archeologie is ook in 2017 zeer actief geweest. Deze HVOW-werkgroep, die 
opereert onder de naam WAW, is gelieerd aan de AWN-afdeling 17 te Arnhem. De groep 
telde in het verslagjaar 20 leden. De groep werkt met groot enthousiasme, zie het op onze 
website gepubliceerde jaarverslag 2017 van de Werkgroep Archeologie. 
 
Historische reeks en overige publicaties 
De uitgifte van een nieuwe publicatie in de Historische Reeks over ‘Scholen in Wageningen’ 
is door o.a. persoonlijke omstandigheden van de auteur Jean Gardeniers niet gelukt. De 
uitgifte is nu gepland voor 2018.  
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. Ook verkoopt de HVOW op lezingenavonden 2e hands boeken en publicaties. Dit 
levert de vereniging bij elkaar jaarlijks een kleine 700 euro op.    
 
Andere activiteiten 
De vereniging heeft zich ook in april en september 2017 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 expositie ‘Wageningen, stad met twee havens’ in museum De Casteelse Poort kwam tot 
stand door nauwe samenwerking met de HVOW. 
 
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). Door omstandigheden is het overleg in 2017, te 
organiseren door de Historische kring Kesteren, niet doorgegaan. Voorjaar 2018 zal het 
regionaal overleg alsnog door de Historische kring Kesteren georganiseerd worden.  
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Samenwerking 
In het jaarlijkse overleg van de besturen van de HVOW en Museum De Casteelse Poort zijn 
afspraken gemaakt over de raakvlakken en samenwerking tussen beide instanties. Zo zijn wij 
als Vereniging betrokken bij de toekomstplannen van het museum en kijken we gezamenlijk 
naar het (door beide) zo optimaal mogelijk benutten van alle ruimten.  
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”. Het gesprek in december met wethouder Gudden  stemt ons 
hoopvol dat er in 2018 daadwerkelijk gestart kan worden en forse stappen gezet kunnen 
worden naar de realisatie van dit project. 
 
Gedenkplaat 
De bij het 25-jarig bestaan van de vereniging  geschonken gedenkplaat aan het begin van de 
Hoogstraat  (Bergpoort) was 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 van een nieuwe gedenkplaat en 
een alternatieve locatie. De nieuwe gedenkplaat is inmiddels 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 22 maart 2018) 
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HV Oud Wageningen jaarverslag documentatiecentrum 2017 

Belangrijkste schenkingen in 2017. 

 Het archief van de Veluwepost (VP). Dit bestaat uit ingebonden VP kranten, twee 

vierladen kasten met artikelen en foto’s. De ingebonden kranten zijn inmiddels 

overgedragen aan het Gemeente Archief. De foto’s zijn herschikt, in dozen opgeslagen 

en opgenomen in een spreadsheet -programma. Verder worden deze foto’s op een lage 

resolutie gescand om makkelijker te kunnen zoeken en sorteren. 

 Het zeer actieve  lid Piet Holleman is overleden. Van zijn echtgenote kregen we 

pentekeningen, aquarellen, foto’s, ansichten, boeken en een hele serie contactbladen. 

Alles heeft een plekje gekregen en de complete serie contactbladen/tijdschriften van 45 

jaar Oud Wageningen is naar New York gegaan en heeft dankzij Hendrik Edelman, ons 

lid in de VS, een plekje gekregen in de Uris Library van de Cornell University (Ithaca, 

staat New York). 

 Dhr. E.D.J. van Roekel, oud inwoner van Wageningen, heeft via  Burgemeester Van 

Rumund en de Stichting Grote Kerk Wageningen 

een verzameling van 72 ansichten geschonken aan de vereniging. 

 Gert Jan van de Pol van Wagenings Natuursteenbedrijf heeft de gedenksteen van de 

heer Nilwik op de Bergpoortbrug op eigen initiatief en kosten schoongemaakt en 

gerestaureerd. 

 

Bibliotheek en documentatie. 

Gestaag worden losse documenten opgeborgen in verzamelmappen en zijn middels 

trefwoorden doorzoekbaar in ons Cardbox systeem. Ook het ‘huisarchief’ van de heer Anton 

Steenbergen is op deze manier doorzoekbaar geworden. Gemiddeld krijgen we wekelijks vier à 

zes vragen via de mail binnen en komen gemiddeld twee bezoekers op de dinsdagmorgen 

langs. Dit bezoek wordt wel minder.  De Bibliotheek catalogus wordt opnieuw bijgewerkt, het 

blijkt dat er in het verleden invoerfoutjes gemaakt zijn. Nu wordt ieder item opnieuw bekeken 

en met name aan het einde van de trefwoorden worden de leestekens verwijderd.  

 

Beeldverwerking. 

Al ons fysieke beeldmateriaal - wat in onze beeldbank doorzoekbaar is - zit nu in zuurvrije 

pockets. Het geheel zit in 24 mappen netjes opgeborgen in de brandvertragende kast. Een 

project van dik 250 uur. 

Dhr. A. Canters heeft ons in de afgelopen tien jaren verrast met duizenden foto’s en 

negatieven. Al deze foto’s zijn nu gesorteerd en uitgedund. Deze serie is nu ook opgeslagen in 

zuurvrije pockets en mappen. We kunnen nog wel even wachten met de uiteindelijke selectie 

en catalogiseren omdat het min of meer recent materiaal betreft. 
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Er is veel foto-, kaart- en ander beeldmateriaal, bekend binnen het Documentatiecentrum als 

de “E4 bestanden”, welke nu praktisch geheel gescand zijn en voorbereid worden voor verdere 

catalogisering. Voor dit laatste zijn stromingsschema’s gemaakt om alles op een uniforme wijze 

te catalogiseren. 

 

Digitalisering. 

De databestanden van het Documentatiecentrum worden langzamerhand groter en 

kwetsbaarder. Gebruikers van onze database bestanden hebben alleen toegang tot zogenaamd 

‘leesbestand’. Viermaal per jaar wordt dit ‘leesbestand’ geüpdatet vanuit het ‘masterbestand’, 

waar alleen de vrijwilligers toegang tot hebben,  met alle wijzigingen en aanvullingen.  Alle 

databestanden worden op twee fysiek gescheiden locaties opgeslagen.  

 

Facebook Oud-Wageningen. 

Vanuit het Documentatiecentrum worden op de Facebookpagina Oud-Wageningen door drie 

vrijwilligers 5 berichtjes per week met één of meerdere foto’s geplaatst. Elke ‘post’ op facebook 

wordt gemiddeld door 1.500 tot 2.500 mensen bekeken en deze geven gemiddeld 10 tot 25 

reacties. Onze 3.200 Facebook volgers ‘liken’ per ‘post’ zo‘n  20 tot 40 keer. Recent is Facebook 

gekoppeld aan het Oud Wageningen Twitter account.   

 

Verder in 2017. 

Vooruitlopend op het vertrek per half april 2018 van Hans van der Beek als coördinator van het 

Documentatiecentrum heeft zijn beoogde opvolger Ben van den Berg al meegedraaid om deze 

taak als coördinator Documentatiecentrum goed over te kunnen nemen. Wel blijft  Hans, als lid 

van Oud Wageningen,  op afstand beschikbaar voor advies.  

Daar Dick de Wit in 2018 de mooie leeftijd van 80 jaar bereikt, heeft hij aangegeven dan te 

willen stoppen. Jammer want Dick weet toch wel heel erg veel van het oude Wageningen. Op 

de oproep voor een vrijwilliger die de Wageningse jaartallen wil gaan aanvullen, heeft ons lid 

Jan Nab zich gemeld. Als nieuwe vrijwilliger van het Documentatiecentrum is Jan veelal in het 

gemeentearchief bezig om alle kranten en andere media door te nemen en daar de relevante 

gebeurtenissen uit te halen.  

De collectie van Abrahamsz wordt gecatalogiseerd en in onze database ingevoerd. Half 2018 

hopen wij zo ver te zijn om deze foto’s naar onze beeldbank te kunnen exporteren of om 

digitaal te blijven, te uploaden.  Dit samen met de al genoemde “E4 bestanden” is de 

verwachting dat twee van onze vrijwilligers hier 1,5 jaar mee bezig zullen zijn. 

 

Vrijwilligers van het documentatiecentrum.  

Beeldverwerking: Arie de Koning, Dick Melkert, Jaap van Aarst, Dick de Wit en Hans Meijnen. 

Bibliotheek & documentatie: Ans Lijftogt, Dicky Bullinga, Jan van Orden, Dick de Wit en Jan Nab. 

Facebook: Berdien Snijder en Sil Castelein. 

Coördinatie: Hans van der Beek en Ben van den Berg. 
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Historische Vereniging Oud Wageningen 

Toelichting op de Winst & Verliesrekening 2017 

Lasten 

Tijdschrift incl. verzendkosten: lichte onderschrijding van het budget. 

Historische reeks: dit verslagjaar is het niet gelukt om een uitgave te realiseren.  

Documentatiecentrum: in de kosten een onderschrijding  

Ledenwerving, communicatie en PR: een forse overschrijding van het budget door een 3-tal 
wervingsacties, te weten Boekenmarkt, Molenmarkt ‘OP=OP’ en in december ‘Leden werven Leden’. 
Bankkosten: ten opzichte van voorgaande jaren berekenen banken kosten door.  

Verzekeringen:  gebleken is dat de ‘vrijwilligersverzekering van de gemeente Wageningen’ een 
uitgebreidere dekking geeft voor de risico’s van de vereniging en haar vrijwilligers. De oude 
verzekeringen zijn beëindigd en vanaf 2018 vervalt deze kostenpost; 

Representatie: lichte onderschrijding van het budget. 

 

Baten        

Contributie: o.a. door minder nieuwe leden dan verwacht vallen de inkomsten lager uit dan begroot. 

Donaties leden: meer extra bijdragen door leden bij contributiebetaling dan begroot.  

Donaties derden: gift van het Gilde      

Opbrengst  overige inkomsten en baten: goed bezochte lezingavonden, verkopen van uitgaven uit de 
Historische reeks, 2de handsboeken als ook de verkoop van een complete serie 
contactbladen/tijdschrift Oud Wageningen hebben voor een kleine 875 euro meer aan inkomsten 
gezorgd dan begroot. 

 

Toelichting op de Balans 2017 

Activa       

Liquiditeit: voor af- en/of toename zie Staat van Herkomst en Besteding Middelen. 

Vorderingen: post  ‘contributies vooruit ontvangen’ (vordering 2018 op 2017) ligt dit jaar hoger dan 
andere jaren.  

       

Passiva       

Schulden: geen opmerkingen       

Voorzieningen 

 Fonds Jubileum 2023 (50 jaar HVOW):  € 2.731,34; evenals in voorgaande jaren is in 2017 
dotatie gedaan van 400 euro. 

 Fonds Publicaties HVOW: € 500,00; eerste dotatie van 500 euro t.b.v. toekomstige nieuwe 
uitgaven. 

 Fonds Vervanging ICT: € 300,00; eerste dotatie van 300 euro t.b.v. toekomstige grote 
uitgaven in de ICT. 

Eigen vermogen: het bestuur stelt voor om het voordelig saldo van groot € 80,88 toe te voegen aan 
de algemene reserve, waardoor deze per 01-01-2017 € 12.068,47 bedraagt. 
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Historische Vereniging Oud Wageningen

Boekhouding 2017

Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2017

SHBM 2017 Besteding Herkomst Omschrijving

Activa

Vorderingen 83,75€            Afname  vordering/debiteuren 

Passiva

Schulden 877,94€           

Eigen vermogen 1.280,58€       Toename eigen vermogen

Subtotaal 877,94€           1.364,33€      

Liquiditeit 486,39€           Toename liquiditeit

1.364,33€        1.364,33€      

Afname schulden

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.
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Historische Vereniging Oud Wageningen

Boekhouding 2017

Ledenverloop 2017

01-01 bij af 31-12 Groei %

Leden Contributie 543 75 30 588 45
1

8,3%

Leden Relaties / PR  (om niet) 36 0 4 32 -4 -11,1%

Totaal Leden 31-12-2017 579 75 34 620 41 7,1%

1
) In 2016 was de groei van leden contributie +37 (+61 / -24)
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Historische Vereniging Oud Wageningen

Boekhouding 2017

BEGROTING 2018

Begroting Begroting Werkelijk

2018 2017 2017

Lasten

Tijdschrift Redactie/Opmaak/Drukken 6.200,00                    6.200,00          5.911,34          

Tijdschrift verzendkosten 2.000,00                    2.000,00          2.031,17          

Lezingavonden, 4 maal per jaar 700,00                        600,00              691,22              

WAW activiteiten 400,00                        400,00              332,75              

Kosten uitgave 'nieuwe' uitgave Historische reeks 4.000,00                    -                    -                    

Documentatiecentrum 500,00                        500,00              321,66              

Ledenwerving, communicatie en PR 500,00                        500,00              1.230,94          

Diverse activiteitenkosten -                              -                    95,00                

Totaal Activiteitenkosten 14.300,00                  10.200,00        10.614,08        

Abonnementen/contributie 150,00                        150,00              67,50                

Secretariaat en administratie 400,00                        400,00              417,98              

Bankkosten 300,00                        -                    255,45              

Verzekeringen -                              150,00              28,07                

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 100,00                        100,00              67,11                

Gebruik faciliteit De Casteelse Poort 325,00                        325,00              325,00              

Representatie 200,00                        200,00              93,50                

ICT/Adsl/webprovider 500,00                        500,00              515,14              

Diverse verenigingskosten -                              -                    25,00                

Totaal Verenigingskosten 1.975,00                    1.825,00          1.794,75          

Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW) 400,00                        400,00              400,00              

Dotatie fonds Publicaties HVOW 500,00                        500,00              500,00              

Dotatie fonds vervanging ICT 300,00                        300,00              300,00              

Totaal Activiteitenkosten 1.200,00                    1.200,00          1.200,00          
Totaal lasten 17.475,00                  13.225,00        13.608,83        

Baten

Contributies 12.500,00                  12.095,00        11.113,14        

Donaties leden 800,00                        500,00              966,13              

Donaties/Giften/Legaten derden 100,00                        -                    100,00              

Totaal Contributies & Donaties 13.400,00                  12.595,00        12.179,27        

Opbrengst Historische reeks / publicaties 500,00                        500,00              699,72              

Opbrengst documentatiecentrum 100,00                        50,00                380,50              

Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 100,00                        50,00                118,00              

Opbrengst overigen -                              -                    275,00              

Totaal Overige baten 700,00                        600,00              1.473,22          

Bankrente 40,00                          70,00                37,22                

Totaal Bankrente 40,00                          70,00                37,22                

Inkomsten/baten 'nieuwe' uitgave Historische reeks 4.000,00                    -                    -                    

Totaal Eenmalige bijdragen/subsidies 4.000,00                    -                    -                    
Totaal Baten 18.140,00                  13.265,00        13.689,71        

Resultaat (positief=winst, negatief= verlies) 665,00                        40,00                80,88                
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Toelichting begroting 2018

Baten

Lasten

Bij de contributie wordt uitgegaan van 590 betalende leden. Verhoogd met een groei  van 75 nieuwe leden bij 

een gemiddelde contributie van € 10,00 en verminderd met oninbare contributie van € 250,00

Vooral wat kleine aanpassingen (plus en min) als gevolg van 'ervaring' van voorgaande jaren.

Nieuwe uitgaven Histrorische reeks

Kosten ontwerp/drukken/beeldrechten etc. begroot op € 4.000 (500 exemplaren)

Opbrengst verkoop/sponsering/subsidies € 3.000 en eigen bijdrage HVOW  € 1.000 (fonds Publicaties HVOW)

Donatie leden; verhoogd naar het bedrag wat er gemidddeld de afgelopen jaren is ontvangen. 




