
 

 

 

 
 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 23 april 2019 
 
 
Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1
aanvang:  19.15 uur tot 20.00 uurmet een inloop vanaf 19.00 uur.  
 
 
46eLedenvergadering 

 

Agenda  

1. Opening voorzitter Frits Huijbers

2. Notulen Alv 2018(bijlage) 

3. Jaarverslag bestuur 2018(2-tal 

4. Financieel jaarverslag 2018(bijlage)

5. Kascontrole- /commissie en d

6. Vaststellen begroting 2019(bijlage)

7. Voorstel aanpassing huishoudelijk 
a. aantal zittingstermijnen 

8. Bestuurswisseling 
a. aftredend/herbenoembaar 
b. voordracht Enrico van den Bogaard

9. Benoeming nieuw lid kascommissie 
a. aftredend isFrits Mutsaers

10. Rondvraag 

 
1) Het jaarverslag van de Werkgroep Archeologie Wageningen staat op de website (pagina ‘Berichten uit de WAW)
2) Onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing huishoudelijk

 

 

 

Pauze van 20.00 tot 20.30 uur 

 

 

Aansluitend de openbare lezing 

 

Algemene ledenvergadering 23 april 2019  

Locatie: Vredehorst Kerkelijk Centrum (Tarthorst 1),  
met een inloop vanaf 19.00 uur.   

Frits Huijbers 

tal bijlage1) 

(bijlage) 

en decharge penningmeester/bestuur  

(bijlage) 

aanpassing huishoudelijk reglement 
 bestuursleden te wijzigen van 2 naar 3(bijlage) 

aftredend/herbenoembaar Jola Gerritsen2), Ditta van Vliet en Frits Huijbers
Enrico van den Bogaard tot bestuurslid/Communicatie& pr 

Benoeming nieuw lid kascommissie  
Frits Mutsaersen herbenoembaar is Jan Figge 

Het jaarverslag van de Werkgroep Archeologie Wageningen staat op de website (pagina ‘Berichten uit de WAW)

goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement, agendapunt 7a.

tot 20.30 uur  

lezing “Zestien Molens in Wageningen”, door Hans Dobbe

liet en Frits Huijbers 

Het jaarverslag van de Werkgroep Archeologie Wageningen staat op de website (pagina ‘Berichten uit de WAW). 

agendapunt 7a. 

Hans Dobbe. 



NOTULEN JAARVERGADERING 2018 

HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN d.d. 17-04-2018 

 

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, Hans van der Beek en Hans Dobbe. 

Bij de aanvang van de vergadering om 19.15 uur zijn 45 leden aanwezig. 

 

1. Opening door de voorzitter Frits Huijbers: 
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat 

de Historische Vereniging Oud Wageningen is opgericht. Vandaar ook de ontvangst met 

koffie en gebak. Een van de grondleggers van de HVOW is vanavond ook aanwezig, namelijk 

Ton Steenbergen. Na memoreren wat Ton in de afgelopen 45 jaar voor de vereniging heeft 

gedaan wordt hem als dank een boeket bloemen overhandigd. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op 19 april 2017 

Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag bestuur 2017  

In het jaarverslag zijn meer feiten en getallen opgenomen om te laten zien waar de vereniging 

mee bezig is. De website en Facebook worden steeds vaker bezocht. Vanuit de vergadering 

wordt opgemerkt dat het tijdschrift in haar huidige vorm een fijn blad om te lezen is, met 

aandacht voor jonge en oude geschiedenis van Wageningen.  

Het jaarverslag wordt  onveranderd vastgesteld. 

 

4. Financieel jaarverslag 2017 
Aan de hand van een overzichtelijke presentatie loopt de penningmeester  samen met de 

aanwezigen de belangrijkste posten uit de verlies- en winstrekening en de balans door. Het 

bedrag van de uitgaven is wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit is veroorzaakt door de 

kosten van ledenwerfacties. Ook het ledenverloop wordt toegelicht. Er zijn 45 nieuwe leden 

in 2017 ingeschreven. Het nagestreefde aantal van 50 is net niet gehaald. Er melden zich 

echter met regelmaat nieuwe leden aan, zodat de vereniging nu 600 betalende leden heeft. Er 

zijn geen vragen. 

 

5. Kascontrole-/ commissie en decharge penningmeester/bestuur 

Carleen van den Anker en Frits Mutsaers hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd. 

Zij hebben steekproefsgewijs controle uitgevoerd en zijn geen onregelmatigheden 

tegengekomen. Er waren een paar correcties nodig die door de penningmeester zijn 

uitgevoerd.  

Zowel Carleen van den Anker als Frits Mutsaers konden vanavond niet aanwezig zijn. De 

verklaring van de kascommissie is door hen ondertekend en met applaus verlenen de leden het 

bestuur en penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid.. 

 

6. Vaststellen begroting 2018 

De voorzitter licht de begroting toe. Ten opzichte van 2017 is er niet veel verschil. Er is een 

post nieuwe uitgaven opgenomen omdat de vereniging hoopt in de loop van 2018 een boekje 

over Onderwijs in Wageningen in de Historische Reeks te kunnen laten verschijnen. De vraag 

wordt gesteld wat onder activiteitenbudgetten valt. Hieronder vallen de kosten van o.a. 

drukken en verzenden van het tijdschrift, documentatiecentrum, ledenwerving en 

lezingavonden. Verder zijn er geen vragen van de aanwezigen. 

 

7. Bestuurswisseling 



a) aftredend en niet benoembaar: Hans van der Beek en Ans Lijftogt. 

Ans heeft na 3 jaar te kennen gegeven met het bestuurswerk te willen stoppen. Haar 

activiteiten voor het documentatiecentrum wil zij graag voortzetten.  

Hans treedt na een zittingsperiode van zes jaar af. Ook wil hij zijn werkzaamheden voor het 

documentatiecentrum beëindigen. Beiden ontvangen van de voorzitter een mooi boeket 

bloemen. 

b) aftredend/herbenoembaar: Hans Dobbe 

Hans Dobbe heeft er een eerste termijn van drie jaar opzitten en gaat voor een tweede termijn. 

Zijn herbenoeming wordt met applaus bekrachtigd. 

c) voordracht: Ben van den Berg tot bestuurslid/coördinator documentatiecentrum. 

Ben gaat Hans van der Beek als coördinator documentatiecentrum vervangen. Om in te 

werken draait hij al enige tijd mee op de dinsdagmorgen in het museum en woonde hij als 

gastlid het afgelopen half jaar de bestuursvergaderingen bij. De benoeming van Ben wordt 

door de leden met applaus bekrachtigd.  

d) vacature bestuurslid communicatie & PR 

Door het vertrek van Ans is er nog 1 vacature binnen het bestuur.  Eerder is besloten dat het 

beheer van de bibliotheek onderdeel wordt van het documentatiecentrum. De vereniging zoekt 

nu een bestuurslid communicatie & PR. Mocht het bestuur op korte termijn een kandidaat 

vinden dan wil zij deze ook graag meteen mee laten draaien in het bestuur. De leden geven 

hiertoe met applaus hun instemming. 

 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie: 
Frits Mutsaers blijft lid van de kascommissie voor het tweede jaar. Als nieuw lid van de 

commissie stelt Jan Figge zich beschikbaar.  

 

9. Rondvraag  

Tijdens de jaarvergadering van de vrienden van Museum de Casteelse Poort werd voorgesteld 

om borden te plaatsen op historische plekken in de stad zoals bijvoorbeeld het grafveld 

Diedenweg/Geertjesweg. Gevraagd wordt of de vereniging ook iets met dit idee gaat doen. De 

voorzitter antwoordt dat bij een vraag om samenwerking de vereniging graag haar 

medewerking zal verlenen, maar zij neemt vooralsnog geen initiatief. 

Tweede vraag betreft het instellen van een Dag van de Wageningse Geschiedenis tijdens de 

Maand van de Geschiedenis (oktober). De voorzitter antwoordt dat de vereniging samen met 

het museum zal bekijken of hier invulling aan te geven is. 

Verder geeft de voorzitter aan dat er een plan ligt voor een Canon van Wageningen. Dit op te 

pakken neemt veel tijd in beslag van vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. 

Het zakelijk deel van de bijeenkomst wordt gesloten om 20.00 uur. 

 

 

Om 20.30 uur begint de openbare lezing ‘De universiteit in oorlogstijd’ door Bob Kernkamp 

voor een welgevulde zaal (100 aanwezigen). 
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JAARVERSLAG 2018 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN 
 
Volgens Van Dale is de betekenis van; 
‘historie’: his·to·rie (de; v; meervoud: histories, historiën) 1 geschieden 2 verhaal 3 zaak, aangelegenheid.  
'geschiedenis': ge·schie·de·nis (de; v; meervoud: geschiedenissen) 1 voorval, gebeurtenis, 2 wetenschap die het verleden 
beschrijft 3 het verleden 

 
De vereniging heeft niet de traditie van uitvoerige jaarverslagen. Hoewel om aan de definitie van Van 
Dale te voldoen dat wel zou moeten. Vandaar dat we vorig jaar al begonnen zijn het verslag wat 
uitvoeriger te doen. Niet uitputtend maar wel met de belangrijkste activiteiten, onderwerpen en 
cijfers. In de rubriek ‘Uit de vereniging’ in ons tijdschrift is vaak te lezen wat er binnen de vereniging 
gaande is en die rubriek zien wij als bestuur dan ook als belangrijk onderdeel van ons jaarverslag. 
 
Het bestuur 
Als bestuur namen wij afscheid van Ans Lijftogt (1 bestuurstermijn) en Hans van der Beek (2 
bestuurstermijnen), beiden werkzaam voor het documentatiecentrum. Nieuwbenoemd als 
bestuurslid/coördinator documentatiecentrum is Ben van den Berg.  
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2018: 
• Frits Huijbers, voorzitter 
• Jola Gerritsen, vicevoorzitter 
• Ditta van Vliet, secretaris 
• Henk Slegten, penningmeester 
• Hans Dobbe, coördinator Werkgroep Archeologie Wageningen 
• Ben van den Berg, coördinator documentatiecentrum 
• Vacature bestuurslid communicatie & pr (niet gelukt deze in 2018 ingevuld te krijgen).   
 
Het bestuur van de vereniging is in 2018elf keer bijeengekomen. 
 
Aantal leden 
Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 643 betalende leden en 28 relatie-leden. De 
verdere groei in 2018met 55 (+78 / -23) nieuwe leden stemt tot vreugde. De afgelopen drie jaar laten 
een duidelijk stijgende lijn zien van +37, +45 naar +55 in 2018. Verwachting is wel dat dit een beetje 
het maximum is wat we jaarlijks aan groei kunnen bewerkstelligen. Duidelijk is dat acties en 
momenten waarbij mensen direct worden aangesproken, het meeste resultaat opleveren. Voor 2019 
gaan wij ons met het tijdschrift als wervingsinstrument weer richten op de Boekenmarkt in april, een 
zaterdag in juni op de markt bij de fontein en in september op de Molenmarkt.De ledenmutaties zijn 
gepubliceerd in het Tijdschrift.Het ledensecretariaat werd in 2018 verzorgd door de voorzitter i.s.m. 
penningmeester en secretariaat.  

Van de leden heeft nu 85%  het e-mailadres doorgegeven waardoor, naast het digitaal versturen van 
de uitnodiging voor de Alv en contributienota, ook een viertal informatiebrieven kon worden 
verzonden.  
 
Financieel  
Het begrote en werkelijke resultaat liggen in 2018 wat verder uit elkaar dan in 2017. Het resultaat - 
eenverlies - bedraagt € -188,58 en begroot was een winst van € +665,00. Het verschil van 855 euro 
zit vooralin de extra kosten voor het verzenden van het tijdschrift (kostenstijging 2017 niet 
meegenomen in de begroting), extra kosten van de vierde lezing  ‘Het stokje van Johan’ wat een 
bijzondere lezing op een bijzondere locatie was. Kosten van het vieren van 45 jaar HVOW en 
aanschaf externe harde schijf. Al met al een kleine 1400 euro aan niet begrote uitgaven. Gelukkig ook 
een kleine 550 euro aan meer inkomsten dan begroot. Kijken we naar het eigen vermogen van de 
vereniging, dat toe neemt met 711euro. Dit heeft vooral te maken met de diverse toevoegingen en 
onttrekking aan de fondsen.   Meer over de cijfers, zie jaarrekening 2018. 
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Vrijwilligers 
In 2018telt de vereniging ongeveer 40 actieve vrijwilligers die zich op de een of andere manier, kort 
of lang, voor Oud Wageningen ingezet hebben. Daarnaast is er een kleine groep van 10 leden die zich 
ad hoc voor de vereniging inzetten. De vereniging staat of valt bij al deze vrijwilligers! Dat realiseren 
wij ons als bestuur terdege en wij zijn hen voor hun soms tomeloze inzet zeer dankbaar. Wel merken 
we dat het moeilijk wordt om vrijwilligers te blijven vinden. Vandaar dat in 2019 het 
vrijwilligersbeleid op de agenda van het bestuur staat.  
 
Verenigingsavonden 
We verheugen ons in een groeiende belangstelling voor onze lezingen. Gemiddeld bezoeken er 
ongeveer 100 leden en niet leden de lezingavonden. Dit bevestigtons gevoel dat deze lezingavonden 
nog steeds van ‘deze tijd’ zijn en aan een behoefte voldoen. Wel hebben we dit jaar tot tweemaal tot 
een ‘uitstapje’ gemaakt. Beide met succes en voor herhaling vatbaar. We kunnen terugkijken op vier 
(vijf) succesvolle avonden. 

In het kader van het 100-jarig jubileum van Wageningen Universiteit & Research hebben we in 2018 
in drie lezingen en één excursie aandacht geschonken aan de geschiedenis van de Universiteit.  

8 maart 2018 ‘Wageningen: Stad der tegenstellingen revisited’, een lezing door landbouweconoom, 
publicist Leo Klep over het beruchte proefschrift ‘De stad der tegenstellingen; een sociografie van 
Wageningen’ van Derk Regeling uit 1933. 

7 april 2018 ‘De universiteit in oorlogstijd’, een lezing door gemeentearchivaris Bob Kernkamp over 
hoe het de toenmalige studenten en personeel van de toenmalige Landbouwhogeschool verging in 
de Tweede Wereldoorlog 

9 oktober 2018 ‘WUR Speciale Collecties’, een excursie in het Forumgebouw op de Campus met een 
rondleiding door het depot met de Speciale Collecties en een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Drawnby Wageningen’.  

27 en 28 oktober 2018 ‘Het stokje van Johan’, een multidisciplinaire lezing verzorgd door pianist, 
dirigent Cees Mobach over het leven en werk van Professor Johan van Uven. Van Uven was naast 
hoogleraar wiskunde een hartstochtelijk musicus die voor Wageningen veel betekend heeft en wiens 
invloed nog steeds voelbaar is. Tijdens de avond zijn er een aantal composities van VanUven 
uitgevoerd door een compleet klein symfonieorkest. 

  
Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen 
Ons tijdschrift is zoals gebruikelijk viermaal verschenen. Totaal 116 pagina’s leesplezier met naast de 
vaste rubrieken zoals ‘Erfgoed in het nieuws’ en ‘Uit de vereniging’ een 38-tal mooie en interessante 
artikelen en verhalen. De waardering voor het tijdschrift blijft groot.De redactie speelt het elk 
kwartaal maar weer klaar om het niveau zo hoog te houden.  
 
Documentatiecentrum 
Gemiddeld krijgen we wekelijks zo’n drie vragen per mail en hebben we op de dinsdagen gemiddeld 
één bezoeker. De verzameling boeken, prenten enbeeldmateriaal groeit gestaag. Dit dankzij de vele 
(persoonlijke) archieven die wij ontvangen. Zie voor de belangrijkste schenkingen het toegevoegde 
jaarverslag2018 van het Documentatiecentrum. Daarin staat ook wat door de vrijwilligers verder 
allemaal is gedaan. Dat is weer veel. Wel merken we dat als het gaat om de “ICT kant” van het 
Documentatiecentrum we aan de grens van gebruiksmogelijkheden komen. Zowel de hardware als 
software is gedateerd en dringend  aan vervanging toe. In 2019 zullen hier keuzes en investeringen 
voor gedaan moeten worden. De gezamenlijke beeldbank met de Gemeente Wageningen en 
museum De Casteelse Poort wordt momenteel door de gemeente vernieuwd. Ook dit maakt het 
noodzakelijk om onze ICT aan te pakken en daarmee onze collecties meer toegankelijker te maken.  
Wehebben het dan over 6086 foto’s, 1021 personenfoto’s, 4065 boeken en documenten en 5459 
krantenartikelen.  
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Communicatie 
De website is ook in 2018goed bezocht. Wel minder, maar al met al hebben nog altijd zo rond 37.300 
mensen zo’n 243.800 bezoeken aan de website van Oud Wageningen gebracht. 
De top 10-pagina’s: 
1. Nieuwsarchief 
2. Wageningse geschiedenis 
3. Lezing Oud Wageningen 
4. Lidmaatschap 
5. Documentatiecentrum 
6. Werkgroep Archeologie Wageningen 
7. Publicaties 
8. Tijdschrift Oud Wageningen 
9. Links naar… 
10. Wageningen… 
 
Op facebookpagina Oud-Wageningen, met een kleine 3400 volgers, zijn om en nabij  250 berichten 
(‘posts’) geplaatst voorzien van een of meerdere foto’s, ansichten of andere beelden. Deze ‘posts’ 
worden gemiddeld door 2000 tot3000 ‘facebookvrienden’ bekeken wat weer zo’n 10 tot 20 reacties 
oplevert. Facebook en twitter zijn gekoppeld. 

In 2018 zijn er 169 tweets verzonden die bijna 56.000 keer zijn bekeken (tweetweergaves) wat zo’n 
1.400 bezoeken op website, facebook en ander gekoppelde sites opleverde en 51 vermeldingen door 
andere twitteraars. Het aantal volgers via twitter groeiden met 60 naar 192.  

Net als voorgaande jaren laat Oud Wageningen van zich horen in de lokale media. Het eigen 
schrijversteam zorgt periodiek voor een artikel in de Stad Wageningen onder de kop ‘Geschiedenis 
van Wageningen’. 

Gezien al deze communicatiemiddelen en het alsmaar toenemende belang daarvan had het bestuur  
besloten om binnen het bestuur een bestuurslid te zoeken voor de functie van communicatie & PR. 
Eind 2018 heeft zich een kandidaat gemeld welke wij zullen voordragen in de Alv van 2019. 
 
Werkgroep Archeologie 
Zo’n 20 leden van de werkgroep Archeologie (WAW) zijn ook in 2018 weer erg actief geweest. Drie 
leden doen dat al sinds 1982. Van eerdere opgravingen zijn tekeningen, foto’s en dia’s gescand. En 
zijn kaarten en tekeningen gegeorefereerd. Georefereren is het vastleggen van de locatie van een 
kaart. Een gegeorefereerde (oude) kaart kan daarmee op een nieuwe kaart geprojecteerd worden. 
Wat voor archeologie een grote toegevoegde waarde heeft. Voor de toegankelijkheid binnen de 
werkgroep is alle verkregen digitale informatie opgeslagen op een online-cloud. Een kleine groep 
heeft gewerkt aan een uitgave voor de Historische Reeks. Anderen hebben het opbreken van de 
Veerweg in het kader van de snelfietsroute archeologisch begeleid. Zo zijn ook de drie proefsleuven 
langs de Lawickse Allee bij het voormalige Plantenveredeling begeleid door drie leden van WAW. 
Twee dagen voor de jaarlijkse Sint Janstocht rond 24 juni is er weer een opschoonactie gehouden bij 
het oude kerkje op de Westberg. Leden van de werkgroep hebben in 2018 metaaldetectorvondsten 
geïnventariseerd die in het verleden zijn gevonden. Het baart ons zorgen dat er door mensen – soms 
van buiten Wageningen - op het Rijksmonument de Westberg illegaal naar metaal wordt 
gedetecteerd. De werkgroep heeft in 2018 wederom archieven bezocht om allerlei ondersteunende 
informatie te vinden. Bij de tuinsanering achter Veerstraat 110 werden twee opgedoken muurtjes 
gedetermineerd als een 19e- of 20e

 -eeuwse riolering. Tussendoor ontving de WAW allerlei vragen, 
die waar mogelijk beantwoord werden. Kijk voor het hele WAW Jaarverslag 2018 op de website van 
Oud Wageningen.  

Historische reeks en overige publicaties 
De uitgifte van een nieuwe publicatie in de Historische Reeks over ‘Scholen in Wageningen’ isdoor 
o.a. persoonlijke omstandigheden van de auteur Jean Gardeniers in 2018 niet gelukt. De uitgifte is 
(voorlopig) uitgesteld. Samen met auteur Freerk Wiersum werkt een deel van de Werkgroep 
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Archeologie Wageningen aan de uitgave van een boek over de Westberg en omgeving. De 
verwachting is dat dit boek eind 2019 uitgegeven wordt. 

Voorzover 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 leverde in 2018 de 
vereniging bij elkaar een kleine 500 euro op.  
 
Andere activiteiten 
Oud Wageningen is betrokken bij de ‘Selectie Graven’ op de Begraafplaats Leeuwerenk. In opdracht 
van de gemeente Wageningen heeft Bureau Funeraire Adviezen Erfgoed in 2017 een inventarisatie 
gemaakt van alle graven op de Begraafplaats Leeuwerenk. In deze rapportage zijn 145 graven 
aangewezen die van ‘historisch belang’ zijn en om die reden dienen te worden behouden. In 2018 is 
een aantal keren overleg gevoerd met de gemeente over de selectie, waarbij een aantal graven 
opnieuw zijn beoordeeld. Ook in de toekomst zal Oud Wageningen zitting houden in de commissie 
die advies uitbrengt over de selectie van ‘historische graven’ op de Wageningse begraafplaats.  

De vereniging heeft zich ook in april, juni en september 2018 gepresenteerd op resp. de Wageningse 
Boekenmarkt, de zaterdagmarkt en de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling was meer dan goed 
te noemen. Royale ledenaanwas en verkoop van publicaties en 2e hands boeken waren het merkbare 
resultaat. 

De expositie‘Gemaakt voor Stad en Wereld, 100 jaar WUR’ in museum De Casteelse Poort kwam tot 
stand door nauwe samenwerking met de HVOW. 

Eenmaal 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). Op 8 mei 2018 vond het regionaal overleg georganiseerd door de 
Historische kring Kesteren in Ommeren plaats. 
 
Samenwerking 
In het jaarlijkse overleg van de besturen van Museum De Casteelse Poort en HVOW zijn afspraken 
gemaakt over de raakvlakken en samenwerking. 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 als ook het zoeken van extra gezamenlijke opslagruimte.  

Jaarlijks is er het overleg met Wageningen Monumentaal waarin we elkaar op de hoogte brengen van 
ieders activiteiten, afstemmen waar we elkaar kunnen versterken en kijken wat we samen kunnen 
oppakken. Samen met Wageningen Monumentaal zet de vereniging zich in voor behoud en herstel 
van historisch erfgoed. Een van de projecten in dit kader is een Stichting Monumentenfonds 
Wageningen met als eerste doel het eigendom en beheer van het “Theekoepeltje”. Dit project staat 
voor de HVOW op losse schroeven omdat de gemeente Wageningen tot verkoop via openbare 
aanbesteding wil overgaan. Verder zet de vereniging met Wageningen Monumentaal zich in voor 
behoud van het ‘kunstwerk’ voor de oude Ambachtsschool  van Toon Heijmans en het 
‘torenuurwerk’ aan de gevel van de oude Ambachtsschool in het herontwikkelingsgebied  
Diedenoort, Mouterij, Pantarijn. Alles wijst er op dat dit gaat lukken.  
 
Tot slot 
Een jaar blijkt ook in een vereniging als de onze te kort om alles te realiseren. De inzet en ambitie 
waarmee het bestuur in het verslagjaar heeft gewerkt kent zijn grenzen. Soms zijn de plannen te 
omvangrijk om al op korte termijn uitgevoerd te worden en soms ontbreekt het gewoon aan ‘handjes’ 
om het te doen. Het vinden van die extra handjes slokt weer de al zo spaarzame tijd op. Vandaar dat 
het bestuur de Alv van 2019 zal voorstellen het bestuur met een bestuurslid uit te breiden.Intussen 
gaan we als bestuur met alle actieve vrijwilligers op de ingeslagen weg van vernieuwing en 
verbreding enthousiast door. 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 maart 2019 



 

Jaarverslag Documentatiecentrum 2018 
 
Belangrijkste schenkingen in 2018. 

 Van Kringloop “De Loods” Fotoboekje “Souvenir van Wageningen” met 12 
fotokaarten en 16 advertenties. 

 Van Roekel: diverse foto’s. 
 Kringloop Wageningen, Familie Van Ekeris, partij dia’s van Wageningen uit de 

inboedelvan, en gemaakt door, dhr. D. Vlastuin. 
 P.Kool – schoolreisje 1959 
 Hans Werkman: stukken van de erven Klaas van Houten, o.a. dagboekverslag begin 2e 

W.O., getranscribeerd door Jan van Orden en Ben van den Berg. 
 Toegezegd: Foto’s van de laatste rit van Bello en het ruimen van de rails, dit alles 

vanaf de Oude Bennekomseweg. 
 

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 zo’n drie vragen per mail en hebben we op de dinsdagen gemiddeld één bezoeker. 
De Bibliotheek-catalogus wordt bijgewerkt. Het blijkt dat er in het verleden invoerfoutjes 
gemaakt zijn, dus wordt nu ieder item opnieuw bekeken en met name aan het einde van de 
trefwoorden de leestekens verwijderd. 
 
Beeldverwerking. 
Al ons fysieke beeldmateriaal, dat in onze beeldbank doorzoekbaar is, zit nu in zuurvrije 
pockets. Het geheel zit in 26 (?) mappen netjes opgeborgen in de brandvertragende kast. 
Overigens was dit een project van meer dan 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 opgeslagen in 
zuurvrije pockets en mappen. We kunnen nog wel even wachten met de uiteindelijke 
selectie omdat het min of meer recent materiaal betreft. 
Alle nieuw verkregen foto’s, ansichtkaarten en overig beeldmateriaal zijn praktisch geheel 
gescand en kunnen voorbereid worden voor de verdere verwerking. Voor het verwerken zijn 
een paar stroming schema’s gemaakt om alles op een uniformewijze te verwerken in 2019 
en verder. 
 
Digitalisering. 
We hebben twee soorten gebruikers van onze database-bestanden, de (be)zoekers en de 
vrijwilligers die invoeren, beheren en zoeken. Aan het beeldscherm kun je zien of je in een 
read bestand of een master bestand zit. Het is de bedoeling dat vier maal per jaar de 
bijgewerkte master bestanden de oude read bestanden vervangen.  
Nu worden de foto bestanden verdeeld in een OUD archief en een RECENT archief. Ze 
staan op de PC in het kantoor vanMuseum De Casteelsepoort, een externe HD 
(hardeschijf) en de PC van de coördinator. 
Het systeem van ‘Cardbox’ is wat betreft zijn houdbaarheid aan het eind. Het wordt al 
sinds 2012 niet meer onderhouden en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige 
informatiesystemen. Hierdoor is o.a. synchroniseren en communiceren met andere 



informatiesystemen niet meer mogelijk. Cardbox voldoet ook niet meer aan de huidige 
eisen van doorzoekbaarheid. Dit alles betekent dat Cardbox vervangen moet gaan worden. 
Geen eenvoudige klus. Naast dat het de nodige investering zal vragen, vraagt het ook de 
nodige expertise. In 2019 gaan we hiermee aan de slag door  o.a. het opstellen van een 
programma van eisen, een kostenplaatje en een plan van aanpak.  
 
Facebook Oud-Wageningen. 
Op de Facebook pagina worden elke week 5 berichtjes met één of meerdere foto’s, 
ansichten of andere beelden geplaatst. Elke“post” wordt gemiddeld door 2.000 tot 3.000 
personen bekeken en geven meestal minstens 10 tot wel 25 reacties. Er zijn zo’n 3.400 
volgers die per “post” 40 tot 80 keer liken. Ook worden ze regelmatig gedeeld. Deze 
communicatievorm is gekoppeld aan ons Twitter account. 
 
Verder in 2018. 
Na de jaarvergadering van 17 april 2018 heb ik de coördinatie van het 
Documentatiecentrum overgenomen van Hans van der Beek. Het is een langdurig proces om 
alle bijzonderheden van het Documentatiecentrum te kunnen doorgronden, maar vooral om 
de archivering voor de toekomst goed bereikbaar te maken en te zekeren. 
Jan Nab heeft een groot gedeelte van de zogenaamde“Wageningse jaartallen” aangevuld. 
Hij heeft vele kranten doorgespit en diverse bezoeken gebracht aan het Gemeentearchief 
om daar de relevante gebeurtenissen uit te halen. Jan heeft duidelijk te kennen gegeven 
dat hij als beginnende vrijwilliger, speciaal met deze taak beter begeleid en ondersteund 
had willen worden. We zetten hier als bestuur voor de toekomst beleid op uit. 
De collectie van Abrahamszis ingevoerd en nu kunnen deze foto’s ook naar onze beeldbank 
geëxporteerd worden.  
Nieuwe items binnen de collectie en de foto-op-letter collectie zijn onderhanden genomen 
en ingevoerd in Cardbox. Het proces van zoeken, invoegen, invoeren en afvoeren zal 
tijdrovend zijn. De verwachting is dat daar Jaap van Aarst, Hans Meijnen, de overige 
vrijwilligers en de coördinator nog een hele tijd mee bezig zijn. 
 
Vrijwilligers van het documentatiecentrum:  
Beeldverwerking: Arie de Koning, Dick Melkert (beiden alles aan het digitaliseren), Jaap 
van Aarst en Hans Meijnen met fysieke beelden (foto’s en ansichten) en het voorzien van 
teksten. 
Bibliotheek & documentatie: Ans Lijftogt en Jan van Orden. 
Recensies van nieuwe boeken: DickyBullinga. 
De Facebookposts worden gemaakt door Sil Castelein, Berdien Snijder en Ben van den 
Berg, respectievelijk 3x, 1x en 1x per week. 
Coördinatie Documentatiecentrum: Ben van den Berg. 
 
 



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Boekhouding 2018



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Boekhouding 2018

BALANS

Activa
31-12-2018 31-12-2017 ±

1000 Bankrekening Zakelijk  ING 741,49 2.241,73 -1.500,24
1010 Bankrekening Zakelijk Spaarrekening ING 15.558,22 13.842,89 1.715,33

Totaal Liquide middelen 16.299,71 16.084,62 215,09
1125 Contributies vooruit ontvangen -46,00 -398,50 352,50
1150 Contributies nog te ontvangen 76,00 30,75 45,25
1170 Debiteuren nog te ontvangen 254,61 -.- 254,61

Totaal Vorderingen korte termijn 284,61 -367,75 652,36
1250 Verschillenrekening -0,05 -.- -0,05

Totaal Tussenrekeningen -0,05 -.- -0,05
Totaal activa 16.584,27 15.716,87 867,40

Passiva
31-12-2018 31-12-2017 ±

2000 Crediteuren nog te betalen 363,04 207,06 155,98
Totaal Schulden korte termijn 363,04 207,06 155,98
2800 Algemene reserve 11.978,47 11.259,38 719,09
2810 Fonds Jubileum HVOW 2023 (50 jaar) 3.131,34 2.731,34 400,00
2820 Fonds Publicaties HVOW 1.000,00 500,00 500,00
2830 Fonds Vervanging ICT 301,00 300,00 1,00
2900 Resultaat voorgaande boekjaar -.- 638,21 -638,21
Verlies -189,58 80,88 -270,46

Totaal Eigen vermogen 16.221,23 15.509,81 711,42
Totaal passiva 16.584,27 15.716,87 867,40

6-2-2019 -2-



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Boekhouding 2018

WINST- en VERLIES REKENING

Lasten
2018 Budget

2018
± Budget 2017

3000 Tijdschrift redactie opmaak & drukwerk 6.003,29 6.200,00 -196,71 5.911,34
3010 Tijdschrift verzendkosten 2.599,36 2.000,00 599,36 2.031,17
3020 Lezingen & bijeenkomsten 1.244,59 700,00 544,59 691,22
3050 WAW activiteiten 459,82 400,00 59,82 332,75
3060 Historische reeks / publicaties, kosten -.- 4.000,00 -4.000,00 -.-
3070 Documentatiecentrum 535,27 500,00 35,27 321,66
3080 Ledenwerving, communicatie en PR 662,48 500,00 162,48 1.230,94
3090 Diverse activiteitenkosten -.- -.- -.- 95,00

Totaal Activiteitenkosten 11.504,81 14.300,00 -2.795,19 10.614,08
3110 Abonnementen/contributie 67,50 150,00 -82,50 67,50
3120 Secretariaat & Administratie 323,81 400,00 -76,19 417,98
3125 Bankkosten 245,86 300,00 -54,14 255,45
3130 Verzekeringen -.- -.- -.- 28,07
3140 Nieuwjaarsbijeenkomst 55,40 100,00 -44,60 67,11
3150 Gebruik faciliteiten Casteelse Poort 367,35 325,00 42,35 325,00
3160 Representatie 121,65 200,00 -78,35 93,50
3170 ICT & Internet 713,06 500,00 213,06 515,14
3180 Diverse verenigingskosten 280,65 -.- 280,65 25,00

Totaal Verenigingskosten 2.175,28 1.975,00 200,28 1.794,75
3210 Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW) 400,00 400,00 -.- 400,00
3220 Dotatie Fonds Publicaties HVOW 500,00 500,00 -.- 500,00
3230 Dotatie Fonds vervanging ICT 300,00 300,00 -.- 300,00

Totaal Bijzondere kosten 1.200,00 1.200,00 -.- 1.200,00
Totale lasten 14.880,09 17.475,00 -2.594,91 13.608,83

Baten
2018 Budget

2018
± Budget 2017

4300 Contributie leden 12.595,85 12.500,00 95,85 11.113,14
4400 Donaties Leden 958,72 800,00 158,72 966,13
4450 Donaties/Giften/Legaten Derden 237,35 100,00 137,35 100,00

Totaal Contributie, Donaties en Giften 13.791,92 13.400,00 391,92 12.179,27
4500 Opbrengst Historische reeks /publicaties HVOW 483,63 500,00 -16,37 699,72
4510 Opbrengst Documentatiecentrum 68,02 100,00 -31,98 380,50
4520 Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 77,00 100,00 -23,00 118,00
4540 Opbrengst Overigen 250,00 -.- 250,00 275,00

Totaal Overige inkomsten en baten 878,65 700,00 178,65 1.473,22
4800 Bankrente 19,94 40,00 -20,06 37,22

Totaal Rente 19,94 40,00 -20,06 37,22
4900 Inkomsten/subidie uitgave Historische reeke 2018 -.- 4.000,00 -4.000,00 -.-

Totaal Eenmalige inkomsten/bijdragen/subsidies -.- 4.000,00 -4.000,00 -.-
Totale baten 14.690,51 18.140,00 -3.449,49 13.689,71
Verlies -189,58 665,00 -854,58 80,88

6-2-2019 -3-



Historische Vereniging Oud Wageningen 

Toelichting op de Balans  en Winst &Verliesrekening 2018 

 

Activa       

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

Vorderingen: post  ‘contributies vooruit ontvangen’ (vordering 2019 op 2018) ligt lager dan in 2018. 

       
Passiva       

Voorzieningen 
 Fonds Jubileum 2023 (50 jaar HVOW):  stand 1-1 € 2.731,34, toevoeging € 400,00, stand  

31-12 € 3.131,34. 
 Fonds Publicaties (reservering  toekomstige uitgaven HVOW): stand 1-1 € 500,00, toevoeging 

€ 500,00, stand 31-12 € 1000,00. 
 Fonds Vervanging ICT (reservering voor investering/vervanging ICT): stand 1-1 € 300,00, 

onttrekking (aanschaf externe harde schijf) € 299,00, toevoeging  € 300,00, stand  
31-12 € 301,00. 

Eigen vermogen: het bestuur stelt voor om het nadelige saldo (nadelig vanwege toename van 
reserve in de fondsen) van groot € 189,58  ten laste te brengen van de algemene reserve, waardoor 
deze per 01-01-2019 € 11.978,47 bedraagt. 

 
Lasten 

Tijdschrift incl. verzendkosten: de budgetoverschrijding houdt verband met kostenstijging niet in 
budget meegenomen en vergroting aantal pagina’s in één nummer. 

Lezingen en bijeenkomsten:  overschrijding door ‘stokje van Johan’ de succesvolle 4de lezing over 
twee avonden. 

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

Ledenwerving, communicatie en PR: een beperkte overschrijding van het budget door wervingsacties 
zoals de marktkraam medio 2018 

Bankkosten: onderschrijding ten opzichte van budget, wat rekening hield met verdergaande 
verhoging.  

Representatie: lichte onderschrijding van het budget. 

ICT & internet: overschrijding door aanpassing hostingpakket en aanschaf externe harde schijf. 

Div. verenigingskosten: uitgaven inzake 45 jaar HVOW, bloemen, gebak en koffie A.L.V. 

 
Baten        

Donaties leden: meer extra bijdragen door leden bij contributiebetaling dan gedacht, dank daarvoor. 

Donaties derden: gift van het Gilde Rondleidingen én donaties lezing ‘het stokje van Johan’. 

Historische reeks: geen opbrengst want geen realisatie van een uitgave    

 



Historische Vereniging Oud Wageningen

Jaarrekening 2018

Winst voor dotatie aan fondsen & Toename Eigen vermogen

Winst volgens Winst- en verlies rekening -189,58€         Omschrijving | Toelichting

Dotatie Fonds Jubileum 2023 400,00€              

Dotatie Fonds Publicatie HVOW 500,00€              

Dotatie Fonds  Vervanging  ICT 300,00€              

Uitname Fonds Vervanging ICT -€                     

Subtotaal dotatie 1.200,00€      

Winst voor dotaties 1.010,42€      Toename eigen vermogen

Uitname Fonds Jubileum 2023 -€                     

Uitname Fonds Publicatie HVOW -€                     

Uitname Fonds  Vervanging  ICT -299,00€             

Subtotaal uitnamwe -299,00€         

Toename Eigen vermogen 711,42€          

Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2018

SHBM 2018 Besteding Herkomst Omschrijving | Toelichting

Activa

Vorderingen 652,36€           Afname  vordering/debiteuren 

Tussenrekeningen -0,05€              

Passiva

Schulden 155,98€          

Eigen vermogen 711,42€          Toename eigen vermogen

Subtotaal 652,31€           867,40€          

Liquiditeit 215,09€           Toename liquiditeit

867,40€           867,40€          

Toename 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.

Bovenstaand overzicht laat zien wat de winst voor dotaties, zeg het  resultaat uit de normale 'bedrijfsvoering' is 

voordat de de toevoegingen en onttrekkingen (dotaties) aan de specieke resrevereringen (fondens) wordt gedaan. 



Historische Vereniging Oud Wageningen

Jaarrekening 2018

Ledenverloop 2018

01-01 bij af 31-12 Groei %

Leden Contributie 588 78 23 643 55
1

9,4%

Leden Relaties / PR  (om niet) 32 0 4 28 -4 -12,5%

Totaal Leden 31-12-2018 620 78 27 671 51 8,2%

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

In 2017 was de groei van leden contributie +45 (+75 / -30)



Historische Vereniging Oud Wageningen

BEGROTING 2019   

Begroting Begroting Werkelijk

2019 2018 2018

Lasten

Tijdschrift Redactie/Opmaak/Drukken 6.200,00               6.200,00          6.003,29          

Tijdschrift verzendkosten 2.500,00               2.000,00          2.599,36          

Lezingavonden, 4 maal per jaar 800,00                  700,00              1.244,59          

WAW activiteiten 400,00                  400,00              459,82              

Kosten uitgave 'nieuwe' uitgave Historische reeks 8.000,00               4.000,00          -                    

Documentatiecentrum 500,00                  500,00              535,27              

Ledenwerving, communicatie en PR 650,00                  500,00              662,48              

500,00                  -                    -                    

Totaal Activiteitenkosten 19.550,00             14.300,00        11.504,81        

Abonnementen/contributie 100,00                  150,00              67,50                

Secretariaat en administratie 400,00                  400,00              323,81              

Bankkosten 300,00                  300,00              245,86              

Verzekeringen -                    -                    

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 100,00                  100,00              55,40                

Gebruik faciliteit De Casteelse Poort 350,00                  325,00              367,35              

Huur extra ruimte tbv opslag collectie 850,00                  -                    -                    

Representatie 150,00                  200,00              121,65              

ICT/Adsl/webprovider 1.000,00               500,00              713,06              

Diverse verenigingskosten -                    280,65              

Totaal Verenigingskosten 3.250,00               1.975,00          2.175,28          
Totaal lasten 22.800,00             16.275,00        13.680,09        

Baten

Contributies 13.900,00             12.500,00        12.595,85        

Donaties leden 900,00                  800,00              958,72              

Donaties/Giften/Legaten derden 100,00                  100,00              237,35              

Totaal Contributies & Donaties 14.900,00             13.400,00        13.791,92        

Opbrengst Historische reeks / publicaties 500,00                  500,00              483,63              

Opbrengst documentatiecentrum 100,00                  100,00              68,02                

Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 100,00                  100,00              77,00                

Opbrengst overigen 250,00                  -                    250,00              

Totaal Overige baten 950,00                  700,00              878,65              

Bankrente 20,00                     40,00                19,94                

Totaal Bankrente 20,00                     40,00                19,94                

Inkomsten/baten 'nieuwe' uitgave Historische reeks 8.000,00               4.000,00          -                    

Totaal Eenmalige bijdragen/subsidies 8.000,00               4.000,00          -                    
Totaal Baten 23.870,00             18.140,00        14.690,51        

1.070,00               1.865,00          1.010,42          

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 aan dotaties fondsen / reservers 1.200,00               1.200,00          1.200,00          

-130,00                 665,00              -189,58            

Diverse activiteitenkosten (zie toeliching)

Resultaat voor dotatie fondsen / reserves

(positief=winst, negatief= verlies)

Resultaat na dotaties fondsen /reserves

(positief=winst, negatief= verlies)



Toelichting begroting 2019

Baten

Lasten

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

Nieuwe uitgaven Historische reeks

Kosten ontwerp/drukken/beeldrechten etc. begroot op € 8.000 (750 exemplaren)

Opbrengst verkoop/sponsering/subsidies € 7.000 en eigen bijdrage HVOW  € 1.000 (fonds Publicaties HVOW 

2019)

Bij de contributie wordt uitgegaan van 650 betalende leden. Verhoogd met een groei  van 50 nieuwe leden bij 

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

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

Overige opbrengsten,  structureel opnemen van bijdrag OMCW voor verzendkosten ivm 'meeliften'  

verspreiding uitgaven OMCW.

Verzendkosten tijdschrift aangepast aan het niveau van 2018.  

Diverse activiteitenkosten, bedrag van € 500  begroot t.b.v. bijdragen aan realisatie herplaatsing kunstwerk en 

beeld Ambachtsschool herontwikkleingslocatie DPM. Daar dit bijzondere uitgaven zijn worden deze kosten t.l.v. 

algemene reserve gebracht. 

ICT/Adsl/webprovider, € 500 extra begroot ivm aanschaf nieuwe PC t.b.v. Documentatiecentrum. Kosten  

worden deels t.l.v. het fonds vervanging ICT gebracht.



 

Voorstel tot aanpassing aantal zittingstermijnen van bestuursleden     

 

Algemene Ledenvergadering 23 april 2019 

 

Voorstel 

Het bestuur stelt de Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Wageningen (HVOW) 
voor om het aantal zittingstermijnen te wijzigen van twee (2) naar drie (3) en hiertoe het Huishoudelijk 
reglement, laatstelijk vastgesteld op 19 april 2010, artikel 4, lid 3 te wijzigen in: 

“De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door 
het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat jaarlijks niet meer dan één DB-lid en niet meer 
dan twee gewone leden aftreden. Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar voor nog 
twéé periodes van drie jaar.” 

 

Toelichting 

Het vinden van bestuurders voor verenigingen wordt steeds lastiger. Een maatschappelijk probleem waar 
wij als HV Oud Wageningen ook mee te maken hebben. De laatste bestuurswisselingen hebben dat 
onderstreept. Het afgelopen jaar hadden we de vacature ‘bestuurslid communicatie & pr’. Deze vacature 
betekende extra werk voor de overige bestuursleden en / of het niet uitvoeren van taken. Beide aspecten 
heeft het bestuur als belastend ervaren. Gelukkig kunnen we deze vergadering een kandidaat voordragen 
voor deze vacante functie. 

Nu wordt een bestuurslid na twee termijnen (6 jaar) verplicht om af te treden, terwijl het betreffende 
bestuurslid mogelijk nog wil doorgaan. Zeker niet in alle gevallen, maar zes jaar wordt als relatief kort 
ervaren.  

Als bestuur ga je dan op zoek naar een nieuw bestuurslid terwijl het aftredend bestuurslid beschikbaar zou 
kunnen zijn voor nog een 3e  zittingsperiode . Met het gevaar dat het bestuur soms met kortere of langere 
periodes met één of meer vacatures zit. Ook deze vergadering zou dat gaan spelen. Een van de 
bestuursleden is aftredend en niet herkiesbaar, maar heeft aangegeven wel voor een derde termijn te 
willen gaan.  

Het is goed om elke drie jaar als aftredend bestuurslid een moment te hebben om zelf even te reflecteren: 
wil ik dit nog wel, vind ik het nog steeds leuk en geeft het nog voldoening. Hetzelfde geldt ook voor het 
hele bestuur als het gaat om het functioneren van het aftredend bestuurslid, door hem/haar wel of niet 
voor te dragen voor een herbenoeming. Een herbenoeming is hiermee dan ook geen automatisme maar 
van beide kanten een weloverwogen keus.   

Het is verstandig om een maximum te stellen aan het aantal aaneengesloten periodes dat iemand zitting 
kan hebben in het bestuur. Dit voorkomt dat de vereniging zich vereenzelvigt met het bestuurslid en er 
onvoldoende vernieuwing kan plaatsvinden.   

Door te kiezen voor maximaal 3 periodes van 3 jaar i.p.v. 2 periodes van 3 jaar waarborgen we meer de 
bestuurlijke continuïteit zonder afbreuk te doen aan voldoende wisseling binnen het bestuur.  

Het aantal zittingsperiodes wordt geregeld in het Huishoudelijk reglement. Voordeel is dat goedkeuring 
plaatsvindt bij een normale meerderheid van de aanwezige leden en bij goedkeuring per direct in werking 
treedt. Dit betekent dat het bestuurslid dat nu aftredend is voorgedragen kan worden voor een derde 
termijn. Wat wij als bestuur ook zullen doen. 

 

  


