
JAARVERGADERING 2016 HVOW 
 
 
Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Wageningen nodigt de leden van de Vereniging 
uit voor de jaarvergadering op woensdag 13 april 2016, aanvang 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen. 
 
AGENDA JAARVERGADERING 

1. Opening door de voorzitter Mink Reitsma 

2. Notulen van de jaarvergadering 2015 op 14 april (bijlage) 

3. Jaarverslag 2015 (bijlage) 

4. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 (bijlage) 

5. Verslag van de kascontrolecommissie; decharge van penningmeester en bestuur 

6. Benoeming van een lid van de kascommissie 

7. Afscheid van Jeanne van den Burg-Teunissen 

8. Bestuurssamenstelling (zie toelichting hieronder) 

9. Rondvraag en sluiting 

 
Toelichting bij punt 8: 
a. Voorgesteld wordt Jola Gerritsen voor een tweede termijn van drie jaar te benoemen tot 

bestuurslid/vicevoorzitter. 
b. Zoals gepubliceerd in het contactblad van februari 2016 treedt Dirk van der Heij (bestuurslid/ 

secretaris) af. Van de aanvankelijk binnen het bestuur gezochte oplossing waarbij Ans Lijftogt deze 
functie zou vervullen is bij nader inzien afgezien. Het bestuur is nu doende met het vervullen van deze 
vacature conform het huishoudelijk reglement. 

c. Zoals in het aprilnummer van het contactblad is aangekondigd en toegelicht, wordt voorgesteld als 
opvolger van Mink Reitsma de heer Frits Huijbers tot bestuurslid/voorzitter te benoemen. 

 

 

BOEKPRESENTATIE 

Aansluitend aan de statutaire jaarvergadering is er om 20.00 uur de presentatie van een nieuwe 
uitgave in de historische reeks van de vereniging. We zijn verheugd dat het plan kon worden 
gerealiseerd tot de uitgave van de bundel ‘Andere tijden in kerkelijk Wageningen’, een 
verzameling columns met een kerkhistorische achtergrond geschreven door Rien Munters. 

 
 

LEZING 

Om 20.30 uur begint de lezing ‘WAGENINGEN VERSIERD’ door de heer Wil van de Veur. 



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. 



JAARVERSLAG 2015 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING 'OUD WAGENINGEN' 
 

De Vereniging heeft niet de traditie van uitvoerige jaarverslagen. Hieronder zijn de belangrijkste 

gegevens opgenomen; de rubriek bestuursmededelingen in ons Tijdschrift  / contactblad  is eveneens 

te zien als verslag van wat er gaande is.  

 

Het bestuur 
 

Wij namen afscheid na een bestuursperiode van zes jaar van Ottolien Haze (die eerder ook al eens 

zo’n periode meebestuurde) en Ditta van Vliet. Nieuwbenoemde bestuursleden zijn Ans Lijftogt, 

Dirk van de Heij en Hans Dobbe. Bestuurssamenstelling per 31 december 2015 

    

   Mink Reitsma, voorzitter  

   Jola Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter 

   Dirk van der Heij, secretaris  

   Peter van de Peppel, penningmeester     

   Ans Lijftogt  

   Hans van der Beek  

   Hans Dobbe.   

 

Jeanne van den Burg-Teunissen verzorgde in 2015 nog het ledensecretariaat. Zij heeft aangegeven 

haar werkzaamheden te willen beëindigen per januari 2016 na zestien jaar dit werk te hebben gedaan. 

We zullen aan dit memorabele feit aandacht geven in de Jaarvergadering 2016.  

 

Het bestuur van de vereniging is in 2015 acht keer bijeengekomen. 

 

Verenigingsavonden 
 

We mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling voor onze lezingen. Bijzonder groot was 

het aantal bezoekers van ruim 200 bij de lezing op 17 februari. In het verslagjaar werden vier 

bijeenkomsten met lezingen georganiseerd: 

 

17 februari 2015  in samenwerking met Groei en Bloei, afdeling Wageningen 

    dr.ir. R Best  Villa Sanoer, verleden en heden. 

 

14 april 2015  aansluitend aan de Jaarvergadering 

    Theo Guikink  Bouwen op de puinhopen van Wageningen 

 

23 september 2015   René Siemens  De erfenis van professor Sprenger 

 

24 november 2015 Peter Schut   Vlekjes in het zand schrijven de oudste geschiedenis van  

        Wageningen. 

Het contactblad 
 

Met ingang van de 43
ste

 jaargang (2015) is ons blad in een totaal nieuwe vorm vier maal verschenen. 

Met het “magazine” 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: Piet Aben (eindredacteur), Carleen van den 

Anker, Toon Jansen en Bob Kernkamp.  



Aantal leden 
  

Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 540 leden. De toename in 2015 van meer dan 

100 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 
 

Ook in dit verslagjaar waren sommige HVOW-publicaties verkrijgbaar bij de Wageningse 

boekhandel Kniphorst, in het Museum De Casteelse Poort en tijdens de lezingenavonden van de 

Vereniging. In het verslagjaar zijn initiatieven genomen voor twee in 2016 te verschijnen publicaties 

in de Historische Reeks. 

 

Andere activiteiten 
 

De vereniging heeft zich in ook 2015 gepresenteerd op de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling 

stemden tot tevredenheid: royale ledenwerving en verkoop van publicaties waren het merkbare 

resultaat. 

 

De exposities “Made in Wageningen” en “400 jaar kleuter- en basisonderwijs in Wageningen” (welke 

laatste doorloopt tot 11 september 2016) 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 
 

Een maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de besturen van 

historische verenigingen in de regio (Kesteren, Veenendaal, Rhenen, Ede, Bennekom, Wageningen 

en Lunteren). Het gaat hier vooral om uitwisseling van elkaars reilen en zeilen, en het uitwisselen van 

ervaringen, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden, sprekers voor lezingen, hoe om te gaan met de 

gemeente. In 2015 was het de Bennekomse vereniging die de andere ontving, in 2016 is Wageningen 

de uitnodigende partij. 

 

Het overleg van de besturen van de Vereniging en het Museum komt weer op gang. Er zijn afspraken 

voorbereid (en in februari 2016 in eerste instantie vastgelegd) over de raakvlakken tussen de beide 

organisaties. Getracht wordt ze 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 opnieuw het samenwerkingswiel hoeft te worden uitgevonden.  

 

Fotoarchief, Bibliotheek, Documentatie en Website 
 

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 in 2015 sterk geroeid. 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. In onze bibliotheek is de collectie dvd’s opgenomen: er kan op trefwoorden 

in gezocht worden. De bewerking van de “fotocollectie S. Rauws” is klaar, die van W.A. Abrahamsz 

zal in 2016 gereed zijn; we kunnen dan zeer waarschijnlijk 1300 nieuwe foto’s toevoegen aan de 

bestanden. 

http://www.oudwageningen.nl/


De medewerkers van het documentatiecentrum zijn: Arie de Koning, Dick Melkert, Jan van Orden, 

Jaap van Aarst, Dick de Wit, Karel Brouwer, 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. 

 

Werkgroep Archeologie 
 

In april 2015 is de Werkgroep Archeologie (weer) opgericht onder voorzitterschap van bestuurslid 

Hans Dobbe. Deze HVOW-werkgroep, die opereert onder de naam WAW, is gelieerd aan de AWN- 

afdeling 17. De groep telde in het verslagjaar 11 leden (in maart 2016 zijn het er al 18). De groep 

werkt met groot enthousiasme. Activiteiten waren:  

- 64 dozen oude vondsten die jarenlang in opslag waren, zijn opgeruimd en gereduceerd tot 18 dozen. 

Met het determineren van de inhoud is in december een begin gemaakt in de AWN-werkplaats in 

Arnhem.  

- Drie leden van de werkgroep volgden de basiscursus archeologie en ontvingen hun getuigschrift. 

- In november hielp een lid bij de opgraving voor de nieuwbouw van het stadhuis.  

- In het opgestelde actieplan voor 2016 is de taakverdeling geregeld en zijn organisatieafspraken 

gemaakt. Voorgenomen praktijktaken zijn onder meer: intensief samenwerken met stads- en 

regioarcheoloog Peter Schut, bij voorbeeld aan de binnenstadkaart en grafheuvelonderzoek. Bijstand 

verlenen aan regioactiviteiten en veldwerk van de AWN. Opnieuw zullen leden de archeologiecursus 

volgen en zal er determineerwerk worden gedaan.  

 

Tot slot 
 

De ambities en het elan waarmee het bestuur ook in het verslagjaar heeft gewerkt kent zijn 

beperkingen. Soms zijn de plannen te omvangrijk om alle 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 2016). 

 



Lasten & Baten 

Lasten: Begroting Werkelijk Begroting

2015 2015 2016

Contactblad incl. kostenverzending 5.230,00€    6.028,09€          6.400,00€       

Lezingavonden 700,00€        417,77€             600,00€           

Abonn.,contr.bijdragen 170,00€        134,50€             250,00€           

Secretariaat en administratie 335,00€        404,69€             390,00€           

Onderhoud en inventaris 50,00€          -€                   50,00€             

Verzekeringen 250,00€        259,90€             300,00€           

Kamer van koophandel 30,00€          -€                   30,00€             

Bibliotheek 200,00€        200,00€             200,00€           

Foto en Dia-archief 250,00€        228,51€             250,00€           

Beleidsberaad 100,00€        77,50€               130,00€           

Facilitaire kosten 325,00€        325,00€             325,00€           

Representatie 100,00€        107,90€             100,00€           

Marktkraam Molenmarkt 25,00€          25,00€               25,00€             

adsl/webprovider 260,00€        395,74€             400,00€           

Dotatie Jubileumfonds 400,00€        400,00€             400,00€           

Korting/provisie verkoop boeken 20,00€          -€                   -€                 

Opslag Van Gils 325,00€        -€                   n.v.t.

Werkgroep Archeologie Wageningen n.v.t. n.v.t. 200,00€           

Nieuwe uitgave in de Historische Reeks p.m.

Bijzondere uitgaven:

Aanschaf scanner 644,00€             

Restyling Huisstijl van Contactblad, Briefpapier, Enveloppe 1.590,55€          

Afschrijving op voorraad boeken 917,67€             

Totaal 8.770,00€    12.156,82€       10.050,00€     

Baten: Begroting Werkelijk Begroting

2015 2015 2016

Contributies & donaties  van betalende leden:

Contributies 8.200,00€    8.981,50€          9.180,00€       

& Donaties -€              742,57€             300,00€           

Rente 70,00€          84,61€               70,00€             

Opbrengst Boeken / publicaties 500,00€        695,83€             500,00€           

Entree bezoekers lezingavonden -€              68,00€               -€                 

Opbrengst Afbeeldingen -€              165,00€             -€                 

Bijzondere inkomsten:

 Legaat  mw. Laman Trip -€              1.250,00€          -€                 

Resultaat -Tekort -€              169,31€             -€                 

Totaal 8.770,00€    12.156,82€       10.050,00€     



Balans per 31 december:

Activa

2015 2014

Bank ING 633,60€        834,53€        

Kasgeld 32,71€          197,48€        

Zakelijke Spaarrekening ING 14.238,06€   11.153,45€   

Voorraad publicaties -€               917,67€        

Vorderingen:

afrekening verkopen St. Historisch Museum 105,20€        67,20€          

afrekening verkopen Boekenkraam HVOW -€               257,90€        

Overige Debiteuren 250,00€        -€               

Totaal 15.259,57€   13.428,23€   

Passiva

Schulden: 2014

Vooruitontvangen contributies 438,00€        122,00€        

St. Historisch Museum Wageningen 570,70€        

Overige schulden 1.059,85€     88,00€          

>>>> 2.068,55€     

Eigen vermogen

Voorziening:

Jubileumfonds 1.931,34€     1.531,34€     

Algemene reserve 11.686,89€   9.891,54€     

correctie boeking over 2014 -257,90€       

resultaat 2015 -169,31€       1.795,35€     

>>>> 11.259,68€   

Totaal 15.259,57€   13.428,23€   

2015



Toelichting op de Balans: Euro

Voorraad publicaties: 
Conform wens van Kascommissie en de aanwezige leden op de vorige 0,00
ledenvergadering is besloten om voorraad publicaties op nul eur te stellen.
Zie afschrijving voorraad boeken € 917,67 t.l.v. Algemene Reserve.

Vorderingen: 105,20
beide afrekening verkopen betreffen verkoop boeken en publicaties

Overige Debiteuren
Nota Comité Open Monumentendag Wageninngen 250,00

Voorzieningen:
Jubileumfonds:  1.931,34
Evenals in voorgaande jaren is in 2015 een bedrag € 400,00 toegevoegd aan dit Jubileumfonds.

Overige Schulden: 1.059,85
Nota Ledensecretariaat J. van den Burg € 59,88
Nota GAW ontwerp + communicatie € 1.000,00

Eigen vermogen: Algemene Reserve: 11.259,68
Het bestuur stelt voor het nadelige saldo over 2015 ad  € 169,31 in mindering te brengen van de Algemene Reserve

Toelichting op de staat van Lasten en Baten 
Lasten:
Contactblad: 6.028,09
Door grotere oplage, uitgave in kleur, gestegen posttarieven en drukkosten

Abonn.,contr.bijdragen 134,50
De vereniging heeft abonnementen  op Veluwse geslachten, St. Oude Gelders Kerken, 
Vereniging  Gelre, Erfgoed Gelderland en St. Menno van Coehoorn

KVK 0,00
Het Lidmaatschap KVK  is gratis,  aan het opvragen uittreksel KVK zijn wel kosten verbonden

Verzekeringen 259,90
De vereniging heeft voor haar vrijwilligers bij de Goudse  
Bedrijfsaansprakelijkheids- en Ongevallenverzekering 

Opslag van Gils 0,00
Het huurcontract is beëindigd per 1 juli 2015

adsl/webprovider 395,74
Het huidige webpakket voldeed niet meer wegens onvoldoende opslag capaciteit

Nieuwe uitgave in de Historische Reeks p.m.
Op het moment dat de begroting voor 2016 werd opgesteld waren de kosten hiervan 
nog onbekend. De financiering van de publicatie zal gebeuren uit Algemene Reserve 
en bijdrage uit Stimuleringsfonds van de PKN te Wageningen.



Lezingavonden 417,77
De kosten  voor de Lezingavonden vielen dit jaar iets lager, mede door het gezamenlijk  
georganiseerde avond met  de Vereniging Groei en Bloei afdeling Wageningen

Werkgroep Archeologie Wageningen 0,00
Voor 2016 wordt introductie budget beschikbaar gesteld.

Baten
De werkelijke inkomsten zijn hoger dan in de begroting opgenomen. 9.480,00
Door grote toename van de leden resulteerde in een flink hogere bijdrage in de Contributies 
Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentlijk.
Voor 2016 wordt  aan  inkomsten van  contributie/donaties gebaseerd op  510 leden

 Legaat  mw. Laman Trip 1.250,00
Het bestuur is  zeer erkentelijk voor het  verkrijgen van dit bedrag .
Zie voor meer informatie het Tijdschrijft februari 2016

Resultaat:
Voordelig Resultaat voor  Bijzondere Baten & Lasten 1.732,91
Bijzondere Baten 1.250,00
Bijzondere Lasten 3.152,22
Nadelig Resultaat na  verrekening Bijzondere Baten & Lasten 169,31

Ondertekening  Bestuur:

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de verenging  per 31 december 2015 en van het resultaat  over 2015.

M. Reitsma
D.  van der Heij
P. van de Peppel
J. Gerritsen
H. van der Beek
A. Lijftogt
H. Dobbe


