
 

 

 

 
 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 8 oktober 2020  
 
 
Locatie  : Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18),  
Aanvang : 20.00 uur tot 21.30 uur,  
Inloop   : vanaf 19.30 uur.   
 
 

47e Ledenvergadering 

 

Agenda  

1. Opening voorzitter Frits Huijbers 

2. Notulen Alv 2019 (bijlage) 

3. Jaarverslag bestuur 2019 (bijlage 1) 

4. Financieel jaarverslag 2019 (bijlage) 

5. Kascontrole- /commissie en decharge penningmeester/bestuur  

6. Vaststellen begroting 2020 (bijlage) 

7. Bestuurswisseling 
a. Aftredend/herbenoembaar: Henk Slegten 

 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie  

a. Aftredend is Jan Figge; herbenoembaar is Tiny Breij 

9. Rondvraag 

 

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

 

 

Géén pauze 

 

Aansluitend de lezing: “Indische sporen in het Wageningse”, door Harro Maat. 

I.v.m. de coronacrisis uitgesteld, doorgeschoven naar de jaarvergadering 2021



NOTULEN 46e JAARVERGADERING 2019 

HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN d.d. 23-4-2019 

Aanwezig in de kerkzaal  van de Vredehorst het bestuur:  

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

Slegten, penningmeester,  leden Ben van den Berg 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.  

 

2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op 17 april 2018 

Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag bestuur 2018 

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

mee bezig is. Door de vele activiteiten, ook door de vrijwilligers, is de vereniging een levende 

vereniging. Dit blijkt ook uit het groeiende aantal leden en gasten dat de lezingen bijwoont. 

En ook het fraaie tijdschrift dat de vereniging 4x per jaar uitgeeft levert daar een bijdrage aan. 

De volgende uitgave in de Historische Reeks vraagt meer tijd. Ook de Canon van 

Wageningen vraagt veel voorbereiding. Onder leiding van Ben van den Berg gaat dit initiatief 

binnenkort van start. 

Het jaarverslag wordt  onveranderd vastgesteld. 

 

4. Financieel jaarverslag 2018 

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 hoger uitgevallen dan de begroting aangeeft. Dit is veroorzaakt 

door hogere portokosten, een editie van het tijdschrift met 4 extra pagina’s en de lezing over 2 

avonden van  ‘Het stokje van Johan’ van november 2018.  

Ook het ledenverloop wordt toegelicht. Het aantal leden is met 55 gegroeid. In de begroting 

2018 was al rekening gehouden met een toename van 50 nieuwe leden. Er zijn geen vragen. 

 

5. Kascontrole-/ commissie en decharge penningmeester/bestuur 

Frits Mutsaers doet verslag. 

Frits Mutsaers en Jan Figge hebben de boeken gecontroleerd. 

Zij hebben steekproefsgewijs controle uitgevoerd en zijn geen onregelmatigheden 

tegengekomen. 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 2019 

De penningmeester licht de begroting toe. Ten opzichte van 2018 is er niet veel verschil. De 

vraag wordt gesteld wat onder verenigingskosten valt. Hieronder vallen de kosten van o.a. het 

secretariaat, verzekering, gebruik faciliteiten Museum De Casteelse Poort, ICT van het 

documentatiecentrum. In het uitgebreide financiële verslag staan deze kosten gespecificeerd. 

Verder zijn er geen vragen van de aanwezigen. De vergadering gaat akkoord met de begroting 

waarna deze is vastgesteld. 

 

7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement 

    a. aantal zittingstermijnen bestuursleden te wijzigen van 2 naar 3 

Het bestuur is met de huidige regeling van 2x een zittingsperiode van 3 jaar veel tijd kwijt aan 

het vinden van nieuwe bestuursleden. Volgens het huishoudelijk reglement mag het bestuur 

Agendapunt 2: Notulen Alv 2019 



uit maximaal 8 leden bestaan. De wens van het bestuur is dan ook om 8 bestuursleden te 

hebben. Daarnaast stelt het bestuur voor de zittingstermijnen te wijzigen van 2x 3 jaar naar 

maximaal 3x 3 jaar. Als de vergadering daarmee akkoord gaat is het voorstel meteen geldig. 

Er volgt instemming met applaus. Bij iedere bestuurswisseling wordt bekeken welke functies 

nodig zijn en wie deze het beste kunnen vervullen. 

 

8. Bestuurswisseling 

a) aftredend/herbenoembaar: Jola Gerritsen, Ditta van Vliet en Frits Huijbers 

Jola Gerritsen gaat voor de derde termijn en Ditta van Vliet en Frits Huijbers gaan voor de 

tweede termijn. Deze drie herbenoemingen worden met applaus bekrachtigd. 

b) voordracht: Enrico van den Bogaard tot bestuurslid/Communicatie & PR 

Om in te werken woonde Enrico als gastlid de afgelopen maanden de bestuursvergaderingen 

bij. De benoeming van Enrico wordt door de leden met applaus bekrachtigd. Enrico zal zich 

via het tijdschrift voorstellen aan de leden. 

 

9. Benoeming nieuw lid kascommissie: 

Frits Mutsaers treedt af als kascommissielid. Jan Figge blijft lid van de kascommissie voor het 

tweede jaar. Als nieuw lid van de commissie stelt Tiny Breij zich beschikbaar.  

 

10. Rondvraag  

De heer W. Bosman vraagt tijdens de rondvraag aandacht voor het bombardement op het 

Roode Dorp op 26 maart 1943. De heer Bosman is van mening dat de vereniging zich moet 

verantwoorden door het benoemen van de oorzaak van de inslag, naar zijn stellige overtuiging 

een V1. 

De voorzitter antwoordt dat uit alle onderzoeken die naar de oorzaak gedaan zijn niet 

eensluidend duidelijk geworden is wat de inslag veroorzaakt heeft, een afgeworpen 

vliegtuigbom van een Duitse bommenwerper, een geallieerde bommenwerper of een al dan 

niet met opzet gelanceerde V1. De vereniging zal dan ook in deze kwestie zich niet uit 

spreken vóór een van de drie mogelijkheden. De vereniging zal verder geen actie ondernemen 

in deze kwestie, ook niet richting dhr. Bosman. 

 

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

 

Om 20.30 uur begint de openbare lezing ‘Zestien Molens in Wageningen’ door Hans Dobbe , 

voormalig molenaar van windkorenmolen De Vlijt, voor een welgevulde zaal (ca. 100 

aanwezigen). 
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JAARVERSLAG 2019 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN 
 
Volgens Van Dale is de betekenis van; 
 
‘Erfgoed’: erf·goed (het; o; meervoud: erfgoederen) 1 dat wat is overgebleven uit het verleden, m.n. dingen van historische 
of culturele waarde: cultureel erfgoed 
 

Het jaarverslag is niet uitputtend maar wel met de belangrijkste activiteiten, onderwerpen en cijfers. 
In de rubriek ‘Uit de vereniging’ in ons tijdschrift vertellen we wat er binnen de vereniging gaande is 
en die rubriek zien wij als bestuur dan ook als belangrijk onderdeel van ons jaarverslag. 
 
Het bestuur 
Nieuw benoemd als bestuurslid/ coördinator communicatie & PR is Enrico van den Bogaard. 
Voor een tweede termijn van 3 jaar zijn Frits Huijbers en Ditta van Vliet benoemd. Jola Gerritsen 
heeft ingestemd met voortzetting van haar bestuurslidmaatschap voor een derde termijn van 3 jaar. 
Dit kon nadat de Alv had ingestemd het aantal zittingstermijnen te wijzigen van twee naar drie. 
  
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019: 
• 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 
• Enrico van den Bogaard, communicatie & pr   
 
Het bestuur van de vereniging is in 2019 elf keer bijeengekomen. 
 
Aantal leden 
Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 674 betalende leden en 27 relatie-leden. De 
verdere groei in 2019 met 31 (+56 / -25) is lager dan de twee voorgaande jaren (+45 en +55 voor 
respectievelijk 2017 en 2018) maar stemt wel tot vreugde. In drie jaar tijd is de vereniging met bijna 
24% gegroeid van 548 naar 674 betalende leden. Zet deze trend zich de komende drie jaar door dan 
telt in 2023, ons 50-jarig jubileum, onze vereniging rond 835 leden. Een mooi vooruitzicht. Dit 
gebeurt niet zomaar. Daarvoor moeten we als vereniging op veel fronten actief blijven met lezingen, 
ons tijdschrift, een toegankelijk Documentatiecentrum en ook samenwerken met andere organisaties 
die Wagenings erfgoed een warm hart toedragen. En natuurlijk leden blijven werven. Het 
ledensecretariaat werd in 2019 verzorgd door de voorzitter i.s.m. de penningmeester en het 
secretariaat.  
 
Financieel  
Het begrote en werkelijke resultaat in 2019 liggen behoorlijk uit elkaar. Een behaald resultaat € 
947,91 winst tegen een begroot verlies van € 130,00. Het verschil van bijna 1.100 euro valt vooral te 
verklaren door het niet gebruiken van de begrote huur voor extra ruimte opslag collectie, minder 
uitgave voor ICT en een ‘anonieme’ gift van 200 euro. Het eigen vermogen van de vereniging neemt 
toe met 2.148 euro, zijnde 948 euro winst plus 1.200 euro toevoegingen aan de fondsen. Meer over 
de cijfers, zie jaarrekening 2019. Een uitgave die niet begroot was willen we op deze plek nog wel 
benoemen en dat is de éénmalige gift van € 500 aan de Stichting ‘Sahara 1944’. Een initiatief om een 
bijna “vergeten” ingrijpende gebeurtenis die 75 jaar geleden plaatsvond in de geschiedenis van 
Wageningen te verankeren: het vergissings-bombardement op de woonwijk de Sahara. Bijdrage 
waardig. 
 
 
Vrijwilligers 

Agendapunt 3: Jaarverslag bestuur 2019  
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In 2019 telde 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 zo nu en dan voor de vereniging inzetten. De vereniging staat of valt bij deze vrijwilligers! Dat 
realiseren wij ons als bestuur terdege en wij zijn hen voor hun inzet zeer dankbaar. We zijn het 
afgelopen jaar er niet aan toegekomen om het vrijwilligersbeleid meer inhoud te gegeven. Iets wat 
wel noodzakelijk is en waar we in 2020 zeker aandacht aan gaan geven. Niet alleen in woorden, maar 
ook in daden en daar hoort een budget bij. Vandaar dat wij voorstellen om in de begroting 2020 een 
post van 400 euro hiervoor op te nemen. Niet voor een vrijwilligersvergoeding maar wel om 
‘incidentele waardering’ te kunnen doen.  
 
Verenigingsavonden 
We verheugen ons in een nog steeds groeiende belangstelling voor onze lezingen. Gemiddeld aantal 
bezoekers ligt nu boven de 100 leden en niet leden per lezingavond. We kunnen wederom 
terugkijken op vier succesvolle avonden, met historische onderwerpen en toch ook van ‘deze tijd’. 

27 februari: Lezing ‘De Kraats en het Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied’ door Kees 
van Grootheest. 

23 april: Algemene Ledenvergadering met aansluitend de lezing ‘Zestien molens van Wageningen’ 
door voormalig molenaar molen De Vlijt Hans Dobbe. 

17 september: Lezing ‘Een bombardement dat nadreunt’. Op 17 september 1944 werd de woonwijk 
‘de Sahara’ getroffen door een geallieerd bombardement. Theo Guiking verzorgde de lezing over 
deze gebeurtenis. Na de pauze persoonlijke verhalen van nabestaanden o.l.v. Bob Molier. Ook is op 
deze 17e september het Saharamonument onthuld. Een initiatief van Jola Gerritsen en Bart van Aller. 

27 november: lezing ‘De Wageningse Eng: een landschap om zuinig op te zijn!’ door Wim Braakhekke 
(Natuurgids Stichting Renkums Beekdal).  
 
Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen 
Ons tijdschrift is zoals gebruikelijk viermaal verschenen. Totaal 112 pagina’s leesplezier met naast de 
vaste rubrieken zoals ‘Erfgoed in het nieuws’ en ‘Uit de vereniging’ een 35-tal mooie en interessante 
artikelen en verhalen. Het laatste nummer van 2019 was een ‘special’ met als thema “150 jaar 
voortgezet onderwijs” en 25 jaar scholengemeenschap Pantarijn. De waardering voor het tijdschrift 
blijft groot, met dank aan de redactie.  
  
Documentatiecentrum 
Op de dinsdagochtenden zijn er zo’n zeven vrijwilligers in het documentatiecentrum in de J. de 
Goedezaal van Museum De Casteelse Poort aan het werk. Er is iemand bezig met de verwerking van 
in- en uitgaande mail en post en tevens bezig met het administreren van documenten, kranten en 
boeken. Daarnaast is er een vrijwilliger bezig met de verwerking en het opbergen van die 
documenten, kranten en boeken en wat er verder binnenkomt. Een andere vrijwilliger is bezig met 
het invoeren van beeldmateriaal in Cardbox (ons digitale beeldarchief) en probeert tevens een en 
ander te voorzien van relevante teksten en gegevens. Een vrijwilliger is bezig met de verwerking en 
het bijhouden van ansicht- en briefkaarten, terwijl er twee vrijwilligers elke dinsdagochtend bezig zijn 
met het digitaliseren van al het beeldmateriaal. Zowel foto’s, als negatieven, glasnegatieven en dia’s. 
Tenslotte is er een coördinator die bezoekers ontvangt en doorverwijst, externe contacten 
onderhoud en wat zich verder aandient. 
Gemiddeld krijgen we wekelijks zo’n drie vragen per mail en hebben we op de dinsdagen elke week 
wel minstens één bezoeker. De verzameling documenten, boeken, prenten en het beeldmateriaal 
blijft groeien. Dit dankzij de diverse (ook persoonlijke) archieven die wij mogen ontvangen.   Het 
afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld 3 filmpjes ontvangen (en laten digitaliseren) uit 1951, 1955 
en 1957. We hebben een 30-tal videobanden van de WOS (Wageningse Omroep Stichting) gekregen. 
We kregen twee certificaten uit de nalatenschap van Kees Mulder, met dankbetuigingen van onder 
ander Dwight Eisenhower, de toenmalige president van de V.S., 200 foto’s van Stadion de 
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Wageningse Berg en verder nog diverse foto’s, dia’s en documenten uit het verleden van 
Wageningen. 
 
We hebben inmiddels 6.943 foto’s en 1.363 personenfoto’s in ons beeldarchief Cardbox. Daarnaast 
beschikken we over zo’n 4065 boeken en documenten en 5459 krantenartikelen in onze collectie.  
 
In het jaarverslag van 2019 is het al gememoreerd dat als het gaat om de “ICT kant” van het 
Documentatiecentrum we aan de grens van gebruiksmogelijkheden komen. In 2019 is gezocht naar 
een projectleider, en gevonden, die ons bij dit ingewikkelde vraagstuk zou kunnen helpen. 
Momenteel vindt een inventarisatie plaats van de huidige situatie en van de wensen. Op basis 
daarvan wordt een programma van eisen en plan van aanpak opgesteld. Dan wordt duidelijk welke 
investeringen gedaan moeten worden en wat de realisatie voor de vereniging gaat betekenen. 
Duidelijk is wel dat dit een project van een wat langere adem gaat worden.  
 
Communicatie 
In 2019 hebben zo rond 28.000 mensen de website van Oud Wageningen bezocht. Per dag is dat 77 
bezoekers. In 2017 en 2018 waren dat respectievelijk 115 en 103 bezoekers.  
 
De top 10 van de bezochte pagina’s: Home Page (waaronder nieuwsberichten), Contact, Wageningse 
geschiedenis, Nieuwsarchief, het nieuwsbericht, Wij wensen u, Lezingen Oud Wageningen, 
Documentatiecentrum, Tijdschrift Oud Wageningen, Werkgroep Archeologie Wageningen en 
Publicatie. 

Op Facebookpagina Oud-Wageningen, met een ruime 3400 volgers, zijn om en nabij zo’n 250 
berichten ‘posts’ geplaatst voorzien van een of meerdere foto’s, ansichten of andere beelden.  Deze 
‘posts’ worden gemiddeld door 2000 tot 3000 ‘Facebookvrienden’ bekeken wat weer zo’n 10 tot 20 
reacties oplevert. 

In 2019 zijn er 82 tweets verzonden die bijna 49.000 keer zijn bekeken (tweetweergaves) wat een 
707 clicks (bezoeken op website, facebook en ander gekoppelde sites) opleverde, 95 retweets en een 
146 ‘vind-ik-leuk’ reacties. Onze volgers via twitter groeiden met 43 naar 235 volgers.  

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 van 
‘Geschiedenis van Wageningen’. 
 
Werkgroep Archeologie 
De Werkgroep Archeologie (WAW) is in 2019 erg actief geweest. Ook dit jaar kenmerkt zich weer 
door een aantal gevarieerde activiteiten en onderzoeken die soms wel en soms ook niet gepland 
waren. Door deel te nemen aan onderzoeken door archeologische bedrijven zagen de leden van 
WAW soms weer zaken die anders niet opgemerkt waren. Onze WAW-ers kennen vaak de lokale 
situatie en kijken gedurende al vele jaren met geïnteresseerde ogen naar situaties. Dat maakt dat de 
WAW een goede aanvulling kan leveren op het werk van de professionele archeologen en de regio-
archeoloog die voor 8 uur per week in dienst is bij de gemeente. Kortom een keur aan activiteiten 
zorgt ervoor dat de WAW namens de Historische Vereniging Oud Wageningen het Wageningse 
bodemarchief – erfgoed- kritisch blijft volgen. Zie voor het hele WAW Jaarverslag 2019 op de website 
van Oud Wageningen. 
 
Historische reeks en overige publicaties 
In 2019 is door een groep van de WAW samen met auteur Freerk Wiersum actief gewerkt aan de 
historie over de Westberg, dat een bijzondere uitgave van de Historische Reeks van de HVOW moet 
gaan worden. Een mooi project dat zijn tijd moet hebben; vandaar dat het niet is gelukt om dat in 
2019 af te ronden. De verwachting is dat dit boek eind 2020 uitgegeven kan worden.  

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 
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verkoopt de HVOW op lezingenavonden 2e hands boeken en publicaties. Dit leverde in 2019 de 
vereniging bij elkaar een kleine 500 euro op.    
 
Andere activiteiten 

Sahara 1944. De vereniging is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Sahara 
1944. De Stichting Sahara 1944 is opgericht met het doel de slachtoffers van het bombardement op 
de wijk de Sahara en de Diedenweg op 17 september 1944 blijvend te herdenken en te eren. Op 
dinsdag 17 september jl. heeft er op het Ericaplein een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden en 
is een monument onthuld. 

De vereniging heeft zich in april, juli en september 2019 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.  

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 14 mei 2019 vond het regionaal overleg, georganiseerd door de 
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen, in Rhenen plaats.  
  
Samenwerking 
In het jaarlijkse overleg van de besturen van Museum De Casteelse Poort en HVOW kijken beide 
verenigingen hoe en waar we elkaar concreet kunnen helpen en versterken in de doelstellingen die 
beide organisaties hebben.  

De expositie ‘Eppo Doeve – terug in Wageningen’ (19 mei - 20 oktober 2019)’ en ‘150 jaar voortgezet 
onderwijs’ (17 november 2019 - 12 april 2020) in Museum De Casteelse Poort kwamen tot stand 
door nauwe samenwerking met de HVOW. 

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 de restauratie van het “Theekoepeltje”. Helaas zijn we ook in 2019 
hier geen millimeter opgeschoten. De gemeente heeft in haar wijsheid besloten om de Theekoepel 
via een openbare verkoop, onder voorwaarden, te verkopen. Dit moet nu in 2020 gaan gebeuren. 
Beide verenigingen hebben hier grote zorgen over. We blijven dit nauwlettend volgen.   

In 2019 hebben we als Oud Wageningen en Wageningen Monumentaal ingezet op terugkeer van het 
‘kunstwerk’ voor de oude Ambachtsschool van Toon Heijmans en het ‘torenuurwerk’ aan de gevel 
van de oude Ambachtsschool. Terugkeer naar het herontwikkelingsgebied Diedenoort, Mouterij, 
Pantarijn, alles wees daarop. Het lukte niet in 2019, wellicht gaat dit in 2020 alsnog lukken.   
 
Tot slot 
Als bestuur gaan we samen met alle actieve vrijwilligers op de ingeslagen weg van vernieuwing en 
verbreding enthousiast door. Dat werpt zijn vruchten zeker af. Wel merken we dat het erfgoed in 
Wageningen onder druk staat. Erfgoed is niet alleen oude stenen, oude boeken, oude plaatjes, 
kenmerkende personen uit de geschiedenis en / of  historische gebeurtenissen. Het is meer en het is 
ook nu vandaag. Het vertrek van de Universiteit uit de stad naar de campus, hoe eigentijds ook, heeft 
gevolgen voor het erfgoed. Door het vertrek verdwijnt ook de toga en de baret van de professoren uit 
ons straatbeeld en daarmee verdwijnt een stukje van de identiteit van onze stad, als universiteitsstad. 
Een hedendaagse beslissing die gevolgen heeft voor ons ‘erfgoed’. Dat een dergelijke beslissing iets 
voor de stad betekent begint langzaam duidelijk te worden; verschraling. Zo ook het pand 
Heerenstraat 47 met een geschiedenis die teruggaat tot 1600. Waar de huidige voorgevel de kleur 
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heeft gekregen passend bij de naam van het restaurant dat er nu in zit; ‘Foodbar Zilvr’. Vanuit het 
oogpunt van het restaurant begrijpelijk, alleen vanuit het oogpunt van erfgoed en eigenheid van de 
Heerenstraat en de stad misschien iets minder begrijpelijk. Twee voorbeelden die laten zien hoe 
beslissingen gevolgen hebben voor het erfgoed en de identiteit van de stad. Het is geen pleidooi om 
alles bij het oude te laten, neen zeker niet daar (functie)verandering soms vergaande aanpassingen 
vraagt. Wel is het een pleidooi om ‘erfgoed’ onderdeel te laten zijn in de afwegingen. Dat zou al een 
hele winst zijn. Een pleidooi dat we als historische vereniging blijven uitdragen en waar nodig actief 
aan zullen bijdragen. Alleen en samen met anderen en in het Netwerk Erfgoed Wageningen. Een 
nieuw initiatief waarin organisaties die iets met erfgoed hebben elkaar ontmoeten, informeren en 
verbinden. Jammer is wel dat de gemeente Wageningen hier de grote afwezige is.  
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 maart 2020. 



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Jaarrekening 2019
• Balans
• Winst- en Verliesrekening

Agendapunt 4: Financieel jaarverslag 2019  



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Jaarrekening 2019
• Balans
• Winst- en Verliesrekening

BALANS

Activa
31-12-2019 31-12-2018 ±

1000 Bankrekening Zakelijk  ING 639,68 741,49 -101,81
1010 Bankrekening Zakelijk Spaarrekening ING 17.562,83 15.558,22 2.004,61

Totaal Liquide middelen 18.202,51 16.299,71 1.902,80
1125 Contributies vooruit ontvangen -108,50 -46,00 -62,50
1150 Contributies nog te ontvangen 21,00 76,00 -55,00
1170 Debiteuren nog te ontvangen 422,09 254,61 167,48

Totaal Vorderingen korte termijn 334,59 284,61 49,98
1250 Verschillenrekening -.- -0,05 0,05

Totaal Tussenrekeningen -.- -0,05 0,05
Totaal activa 18.537,10 16.584,27 1.952,83

Passiva
31-12-2019 31-12-2018 ±

2000 Crediteuren nog te betalen 167,81 363,04 -195,23
Totaal Schulden korte termijn 167,81 363,04 -195,23
2800 Algemene reserve 11.789,04 11.978,47 -189,43
2810 Fonds Jubileum HVOW 2023 (50 jaar) 3.531,34 3.131,34 400,00
2820 Fonds Publicaties HVOW 1.500,00 1.000,00 500,00
2830 Fonds Vervanging ICT 601,00 301,00 300,00
Winst 947,91 -189,58 1.137,49

Totaal Eigen vermogen 18.369,29 16.221,23 2.148,06
Totaal passiva 18.537,10 16.584,27 1.952,83

24-1-2020 -2 -



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Jaarrekening 2019
• Balans
• Winst- en Verliesrekening

WINST- en VERLIES REKENING

Lasten
2019 Budget

2019
± Budget 2018

3000 Tijdschrift redactie opmaak & drukwerk 6.578,77 6.200,00 378,77 6.003,29
3010 Tijdschrift verzendkosten 2.901,42 2.500,00 401,42 2.599,36
3020 Lezingen & bijeenkomsten 959,58 800,00 159,58 1.244,59
3050 WAW activiteiten 301,74 400,00 -98,26 459,82
3060 Historische reeks / publicaties, kosten -.- 8.000,00 -8.000,00 -.-
3070 Documentatiecentrum 246,42 500,00 -253,58 535,27
3080 Ledenwerving, communicatie en PR 126,58 650,00 -523,42 662,48
3090 Diverse activiteitenkosten -.- 500,00 -500,00 -.-

Totaal Activiteitenkosten 11.114,51 19.550,00 -8.435,49 11.504,81
3110 Abonnementen/contributie 139,08 100,00 39,08 67,50
3120 Secretariaat & Administratie 461,62 400,00 61,62 323,81
3125 Bankkosten 256,62 300,00 -43,38 245,86
3140 Nieuwjaarsbijeenkomst 56,17 100,00 -43,83 55,40
3150 Gebruik faciliteiten Casteelse Poort 325,00 350,00 -25,00 367,35
3155 Huur extra ruimte tbv opslag collectioe -.- 850,00 -850,00 -.-
3160 Representatie 72,18 150,00 -77,82 121,65
3170 ICT & Internet 589,39 1.000,00 -410,61 713,06
3175 Vrijwilligersbeleid 163,50 -.- 163,50 -.-
3180 Diverse verenigingskosten 532,41 -.- 532,41 280,65

Totaal Verenigingskosten 2.595,97 3.250,00 -654,03 2.175,28
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
3240 Diverse Bijzondere kosten 500,00 -.- 500,00 -.-

Totaal Bijzondere kosten 1.700,00 1.200,00 500,00 1.200,00
Totale lasten 15.410,48 24.000,00 -8.589,52 14.880,09

Baten
2019 Budget

2019
± Budget 2018

4300 Contributie leden 13.888,00 13.900,00 -12,00 12.595,85
4400 Donaties Leden 799,59 900,00 -100,41 958,72
4450 Donaties/Giften/Legaten Derden 300,00 100,00 200,00 237,35

Totaal Contributie, Donaties en Giften 14.987,59 14.900,00 87,59 13.791,92
4500 Opbrengst Historische reeks /publicaties HVOW 178,21 500,00 -321,79 483,63
4510 Opbrengst Documentatiecentrum 330,50 100,00 230,50 68,02
4520 Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 190,00 100,00 90,00 77,00
4540 Opbrengst Overigen 672,09 250,00 422,09 250,00

Totaal Overige inkomsten en baten 1.370,80 950,00 420,80 878,65
4800 Bankrente -.- 20,00 -20,00 19,94

Totaal Rente -.- 20,00 -20,00 19,94
4900 Inkomsten/subidie uitgave Historische reeke 2018 -.- 8.000,00 -8.000,00 -.-

Totaal Eenmalige inkomsten/bijdragen/subsidies -.- 8.000,00 -8.000,00 -.-
Totale baten 16.358,39 23.870,00 -7.511,61 14.690,51
Winst 947,91 -130,00 1.077,91 -189,58

24-1-2020 -3 -



Historische Vereniging Oud Wageningen
Jaarrekening 2019

Winst voor dotatie aan fondsen & Toename Eigen vermogen

Winst volgens Winst- en verlies rekening 947,91€          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 2.147,91€      

Uitname Fonds Jubileum 2023 -€                     

Uitname Fonds Publicatie HVOW -€                     

Uitname Fonds  Vervanging  ICT -€                     

Afboeken verschillenrekening 0,15€                   

Subtotaal uitnamwe 0,15€              

Toename Eigen vermogen 2.148,06€      Toename eigen vermogen

Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2019

SHBM 2018 Besteding Herkomst Omschrijving | Toelichting

Activa

Vorderingen 49,98€             Toename vordering/debiteuren 

Tussenrekeningen 0,05€                

Passiva

Schulden 195,23€           

Eigen vermogen 2.148,06€       Toename eigen vermogen

Subtotaal 245,26€           2.148,06€      

Liquiditeit 1.902,80€        Toename liquiditeit

2.148,06€        2.148,06€      

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.

Bovenstaand overzicht laat het resultaat zien uit voor toevoegingen en onttrekkingen (dotaties) aan de specieke 

resrevereringen (fondens). 



Historische Vereniging Oud Wageningen

Jaarrekening 2019

Ledenverloop 2019

01-01 bij af 31-12 Groei %

Leden Contributie 643 56 25 674 31 1 4,8%

Leden Relaties / PR  (om niet) 28 0 1 27 -1 -3,6%

Totaal Leden 31-12-2019 671 56 26 701 30 4,5%

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

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

In 2018 was de groei van leden contributie +55 (+78 / -23)



 

 

Historische Vereniging Oud Wageningen 

Toelichting op de Winst & Verliesrekening 2019 

 
Lasten 

Tijdschrift incl. verzendkosten: de budgetoverschrijding houdt verband met de extra oplage van 
1.000 ex. In het decembernummer, voor Pantarijn i.v.m. hun 25 jaar jubileum. Hiertegenover staat 
een opbrengst, zie de baten. Stijging verzendkosten die onvoldoende in de begroting zijn 
meegenomen.   

Lezingen en bijeenkomsten: een beperkte overschrijding door de 3de lezing over het ‘Sahara 
bombardement’ gehouden op een andere locatie.    

Historische reeks: dit verslagjaar is het niet gelukt om de nieuwe geplande uitgaven te realiseren. 
Verwachting nu is deze in tweede helft van 2020 te realiseren.  

Documentatiecentrum: een gering aantal uitgaven dit jaar. 

Diverse activiteitenkosten: deze hebben zich in 2019 niet voorgedaan. 

Ledenwerving, communicatie en PR: een forse onderschrijding van het budget door dat er geen sterk 
kosten-intensieve werving, zoals in 2018, heeft plaatsgevonden.   

Huur externe opslag: is niet nodig gebleken in 2019, verwachting is dat dit ook in 2020 niet het geval 
zal zijn.    

Representatie: lichte onderschrijding van het budget. 

ICT & internet: onderschrijding tgv beperkte voortgang in 2019 van het project vernieuwing ICT. Nu 
er een projectleider is, verwachten we dat de komende jaren hier forse stappen en dito uitgaven 
gerealiseerd gaan worden. Vandaar voor 2020 wederom 1000 euro in de begroting en stellen we 
voor om in 2020 en in 2021 een extra dotatie aan het fonds vervanging ICT te doen. Zie toelichting 
begroting.  

Vrijwilligersbeleid: een niet begrote uitgave voor een waardering voor de vrijwilligers. Zie voor 2020 
ook de toelichting op de begroting. 

Div. verenigingskosten: o.a. door niet begrote uitgaven voor aanschaf 3 vlaggen HVOW voor de 
vlaggenmasten voor het museum ‘de Casteelse Poort’ 

 
Baten        

Donaties leden en derden: de donaties leden bij de contributiebetaling zijn iets achtergebleven bij de 
verwachting en de donaties van derden (wandelingen Gilde, een gulle gever) zijn hoger dan 
verwacht. We danken allen voor de giften. 

Historische reeks: er is geen opbrengst want er was geen nieuwe uitgave.   

Opbrengst documentatiecentrum: hogere opbrengst door o.a. verkoop van verkregen dubbele 
tweedehands boeken en ansichtkaarten.  

Opbrengst overige:  opbrengst van de extra oplage van het decembernummer omtrent m.n. 
Pantarijn. 

 

  



 

 

Toelichting op de Balans 2019 

Activa       

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

Vorderingen: post ‘contributies vooruit ontvangen’ (vordering 2020 op 2019) ligt iets hoger dan in 
2018, het bedrag aan achterstallige contributie is (op jaareinde) zeer beperkt, ook t.o.v. 2018. Dit 
betekent dat wij er in geslaagd zijn om nagenoeg alle verschuldigde contributie ook te innen. Het 
bedrag van Pantarijn inzake de 1.000 extra exemplaren van het tijdschrift, groot € 422,90 is inmiddels 
ontvangen. 

       

Passiva       

 
Voorzieningen 

• Fonds Jubileum 2023 (50 jaar HVOW): stand 1-1-2019 € 3.131,34 toevoeging € 400,- stand 
31-12-2029 € 3.531,34 

• Fonds Publicaties HVOW: stand 1-1-2019 € 1.000,- toevoeging € 500,- stand 31-12-2020  
€ 1.500, -; buffer t.b.v. toekomstige nieuwe uitgaven. 

• Fonds Vervanging ICT: stand 1-1-2019 € 301,- toevoeging € 300,-, stand 31-12-2019 € 601,-  

Eigen vermogen: het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2019 van € 947,91 (na 
toevoeging van 1.200 euro aan de drie fondsen) toe te voegen aan de algemene reserve, waardoor 
deze per 01-01-2020 € 18.369,29 bedraagt. 



Agendapunt 5: Kascontrole- /commissie en decharge penningmeester/bestuur 



Historische Vereniging Oud Wageningen

BEGROTING 2020

Begroting Begroting Werkelijk

2020 2019 2019

Lasten

Tijdschrift Redactie/Opmaak/Drukken 6.500,00               6.200,00          6.578,77          

Tijdschrift verzendkosten 2.750,00               2.500,00          2.901,42          

Lezingavonden & Bijeenkomsten 1.000,00               800,00             959,58             

WAW activiteiten 400,00                  400,00             301,74             

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

Documentatiecentrum 500,00                  500,00             246,42             

Ledenwerving, communicatie en PR 500,00                  650,00             126,58             

250,00                  500,00             -                    

Totaal Activiteitenkosten 19.900,00            19.550,00       11.114,51       

Abonnementen/contributie 140,00                  100,00             139,08             

Secretariaat en administratie 400,00                  400,00             461,62             

Bankkosten 275,00                  300,00             256,62             

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 100,00                  100,00             56,17               

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

Huur extra ruimte tbv opslag collectie -                         850,00             -                    

Representatie 100,00                  150,00             72,18               

ICT/Internet/web provider 1.000,00               1.000,00          589,39             

Vrijwilligersbeleid 400,00                  -                    163,50             

Diverse verenigingskosten 250,00                  -                    532,41             

Totaal Verenigingskosten 3.015,00               3.250,00          2.595,97          

Diverse Bijzondere kosten -                         -                    500,00             

Totaal Bijzondere kosten, excl. Dotatie fondsen 5.215,00               -                    500,00             

Totaal lasten 22.915,00            22.800,00       14.210,48       

Baten

Contributies 14.360,00            13.900,00       13.888,00       

Donaties leden 800,00                  900,00             799,59             

Donaties/Giften/Legaten derden 100,00                  100,00             300,00             

Totaal Contributies & Donaties 15.260,00            14.900,00       14.987,59       

Opbrengst Historische reeks / publicaties 2.000,00               500,00             178,21             

Opbrengst documentatiecentrum 500,00                  100,00             330,50             

Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 150,00                  100,00             190,00             

Opbrengst overige 250,00                  250,00             672,09             

Totaal Overige baten 2.900,00               950,00             1.370,80          

Bankrente -                         20,00               -                    

Totaal Bankrente -                         20,00               -                    

Inkomsten/baten 'nieuwe' uitgave Historische reeks 6.000,00               8.000,00          -                    

Totaal Eenmalige bijdragen/subsidies 6.000,00               8.000,00          -                    

Totaal Baten 24.160,00            23.870,00       16.358,39       

1.245,00               1.070,00          2.147,91          

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, zie opmerking 1.000,00               300,00             300,00             

Totaal aan dotaties fondsen / reserves 1.900,00               1.200,00          1.200,00          

-655,00                 -130,00            947,91             

Diverse activiteitenkosten 

Resultaat voor dotatie fondsen / reserves

(positief=winst, negatief= verlies)

Resultaat na dotaties fondsen /reserves

(positief=winst, negatief= verlies)

Agendapunt 6:. Vaststellen begroting 2020 



Toelichting begroting 2020

Baten

Lasten

Lezingavonden, aangepast aan het niveau 2019.

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 van respectievelijk  € 2.000, € 4.000 en eigen bijdrage HVOW  € 2.000 

(fonds Publicaties HVOW)

Bij de contributie wordt uitgegaan van 675 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

Verzendkosten tijdschrift aangepast aan het niveau van 2019.  

ICT/ADSL/website. Geconstateerd is dat naast de hardware ook de softwaresytemen verouderd zijn en 

sommige niet meer ondersteund worden. Hierdoor zijn de geplande investering onhold gezet en is besloten tot 

een breder project vernieuwing ICT. De verwachting is dat dit project een forse investering zal vragen. Door de 

aangetrokken projectleider (vrijwilliger) wordt nu een inventarisatie gedaan met aansluitend het opstellen van 

een programma van eisen en een plan van aanpak. Sommige zaken kunnen hierop niet wachten en zullen in 

2020 moeten worden aangepakt. Vandaar het begrote bedrag van € 1.000 voor 2020. Verder stellen we voor 

om de dotatie voor het Fonds vervang ICT in 2020 en 2021 te verhogen naar € 1.000 p/jaar (was 300 euro).

Opbrengst Historische reeks zie onder staande toelichting

Huur extra opslag voor 2020 op nul gezet. De noodzaak is minder urgent, maar de wens voor extra opslag blijft. 

Zodra een geschikte en duurzame locatie gevonden wordt gaan we dit weer begroten.

Vrijwilligersbeleid. In 2020 gaan we vrijwilligersbeleid inhoud geven, vandaar de deze kostenpost.  


