
 

 

 

 
 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 17 april 2023  
 
 
 
 

Locatie  : BBLTHK (Stationsstraat 2, Wageningen) 
Aanvang : 19:30 uur tot 20:00 uur, met aansluitend Lustrumavond 50 jaar HV Oud Wageningen  
Inloop   : Vanaf 19:00 uur.   
 
 
 
 

49e Ledenvergadering 

 

Agenda  

1. Opening door voorzitter Frits Huijbers 

2. Notulen Alv 2022 (bijlage 1) 

3. Jaarverslag 2022 (bijlage 2) 

4. Financieel jaarverslag 2022 (bijlage 3) 

5. Kascontrole- /commissie en decharge penningmeester/bestuur 2022  

6. Vaststellen Begroting 2023 (bijlage 4) 

7. Bestuurswisseling 
a. Aftredend/herbenoembaar 2023: Henk Slegten 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie  
a. Aftredend is Dik Sipma, herbenoembaar is Frits Mutsaers 

9. Rondvraag 

10. Mededelingen 

Onderliggende stukken zijn in te zien op de website van Oud Wageningen (www.oudwageningen.nl), of 
op te vragen bij de secretaris (info@oudwageningen.nl of 0317-423515.  

 

Aansluitend om 20:00 uur Lustrumavond 50 jaar HV Oud Wageningen 

 

http://www.oudwageningen.nl/
mailto:info@oudwageningen.nl


NOTULEN 48e JAARVERGADERING 2022 

HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN d.d. 26-4-2022 

Aanwezig in de kerkzaal van de Bevrijdingskerk het bestuur:  

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

Slegten, penningmeester,  leden Ben van den Berg, coördinator documentatiecentrum, Enrico 

van den Boogaard, PR&Communicatie  

Bij de aanvang van de vergadering om 19.30 uur zijn 60 leden aanwezig, inclusief de 6 

bestuursleden.  

 

1. Opening door de voorzitter Frits Huijbers 

De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De vorige Algemene Ledenvergadering 

(ALV) hebben we gehouden op 24 juni 2021. Dit jaar konden wij de ALV weer houden in de 

maand april, zoals gebruikelijk. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op 24 juni 2021 

Op blz. 4, onderwerp ‘Samenwerking’ staat vermeld dat het een samenwerking tussen beide 

verenigingen is. Museum De Casteelse Poort is echter een stichting.  

Met dank aan de verslaglegger worden de notulen vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag bestuur 2021 

In het jaarverslag zijn veel 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 ook het fraaie tijdschrift dat de 

vereniging 4x per jaar uitgeeft levert daar een bijdrage aan. 

Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld. 

 

4. Financieel jaarverslag 2021  

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

de belangrijkste posten uit de verlies- en winstrekening en de balans door. In de balans is een 

optelfout blijven staan die gecorrigeerd zal worden. 

Het tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt is de grootste uitgavenpost van de vereniging.  

Ook het ledenverloop wordt toegelicht. Het aantal leden is van 700 naar 727 gegroeid in de 

periode 2021-2022.  

 

5. Kascontrole-/ commissie en decharge penningmeester/bestuur 2021 

Dik Sipma en Tini Breij hebben de boeken over 2021 gecontroleerd. 

Zij hebben steekproefsgewijs controle uitgevoerd en zijn geen onregelmatigheden 

tegengekomen. De kascommissie vond het wel memorabel om te vermelden dat het de 

penningmeester ook in 2021 is gelukt om bij vrijwel alle leden de contributie te innen. Een 

bijzondere prestatie. De verklaringen van de kascommissie zijn door hen ondertekend en met 

handopsteken verlenen de leden het bestuur en penningmeester decharge voor het gevoerde 

financiële beleid 2021.   

 

6. Vaststellen begroting 2022 

De voorzitter licht de begroting toe. Ten behoeve van uitgave van het boek De Westberg in de 

Historische Reeks staat bij Baten een inkomstenpost van € 14.650,00 en bij Kosten een 

uitgavenpost van € 13.850,00. De vergadering gaat met unaniem handopsteken akkoord met 

de begroting 2022, waarmee deze wordt vastgesteld. 

 

7. Bestuurswisseling 

a. aftredend en niet herbenoembaar 2022: Jola Gerritsen 

b. aftredend/herbenoembaar 2022: Frits Huijbers, Ditta van Vliet en Enrico van den Bogaard                            

Bijlage 1



c. Voordracht tot benoeming per april 2021 van Henk Lette als bestuurslid 

d. Vacature bestuurslid: vacant april 2022 

Jola Gerritsen treedt af na een bestuurstermijn van totaal 9 jaar. 

Jola ontvangt een bos bloemen.  

Deze drie herbenoemingen worden met handopsteken bekrachtigd. 

Voor de vacante vacature bestuurslid is Karin van de Hoef-Reijnders bereid gevonden het 

bestuur te versterken. 

Henk Lette en Karin van de Hoef stellen zich beiden kort voor aan de leden. Hun benoeming 

wordt met applaus bekrachtigd.  

 

8. Benoeming nieuw lid kascommissie: 

Tini Breij treedt af als kascommissielid. Dik Sipma blijft lid van de kascommissie voor het 

tweede jaar. Als nieuw lid van de commissie stelt Frits Mutsaerts zich beschikbaar.  

 

9. Rondvraag  

Roeland Jansen, penningmeester van museum De Casteelse Poort, doet een oproep voor 

vrijwilligers voor het museum. Verder geen vragen. 

 

10. Mededelingen 

Bij dit extra punt draagt het bestuur aan de leden voor om Piet Aben te benoemen als Lid van 

Verdienste. De leden gaan met de voordracht akkoord.  

De voorzitter bedankt Piet Aben voor zijn grote inzet om het tijdschrift van de vereniging te 

maken tot hetgeen het nu is. Aan Piet wordt een bijbehorende oorkonde uitgereikt en een bos 

bloemen. 

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

 

Om 20.30 uur vindt de presentatie van het boek ‘De Westberg, een monumentaal Wagenings 

erfgoed’ plaats.  

Allereerst worden de auteurs, eindredacteur en overige betrokkenen bij de publicatie van het 

boek voor hun inspanningen bedankt. Zij krijgen allen een boeket bloemen overhandigd. 

Vervolgens wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan burgemeester Floor 

Vermeulen, het tweede aan historisch geograaf Hans Renes. Daarna geeft Hans Renes een 

inhoudelijke reflectie op het boek. 

 

Na afloop van de korte lezing kunnen de leden het boek afhalen bij eerdere bestelling of ter 

plaatse kopen. 
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JAARVERSLAG 2022 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN 

‘Verjaardag & Lustrum’ 

Volgens Van Dale is de betekenis van; 
 
‘Verjaardag’: 
ver·jaar·dag (de; m; meervoud: verjaardagen); 1 dag waarop iemands geboorte (of iets anders) een 
aantal jaren geleden is 
 
‘Lustrum’: 
lus·trum (het; o; meervoud: lustra, lustrums); 1 tijdperk van vijf jaar; 2 feest dat om de vijf jaar 
gevierd wordt 
 
2022 was na de Coronacrisis in de twee voorgaande jaren, weer een jaar waarin verschillende 
activiteiten als vanouds hebben plaatsgevonden. Ook het jaar dat er gewerkt is aan de verjaardag & 
lustrum van HVOW.  
 
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 onderdeel van ons jaarverslag. 
 
Het bestuur 
Karin van de Hoef-Reijnders en Henk Lette versterken ons bestuur vanaf april 2022 en willen middels  
de activiteiten voor de Historische Vereniging Oud Wageningen graag meewerken om het erfgoed 
van Wageningen voor toekomstige generaties te behouden. Inmiddels zijn beiden zeer actief in de 
werkgroep rond de festiviteiten voor het 50 jarig jubileum van de vereniging en Karin heeft de taak 
met betrekking tot het regelen van lezingen van Jola overgenomen. 
We hebben na 9 jaar afscheid genomen van Jola Gerritsen. Het contact met Jola blijft nog op 
meerdere gebieden bestaan. 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2022: 
• Frits Huijbers, voorzitter 
• Karin van de Hoef-Reijnders, vicevoorzitter, lezingen  
• Ditta van Vliet, secretaris 
• Henk Slegten, penningmeester 

• Ben van den Berg, coördinator documentatiecentrum 
• Enrico van den Bogaard, communicatie & pr  

• Henk Lette, coördinator jubileum, trekker Woordenboek van het Wagenings Dialect. 
 
In 2022 is het bestuur elf keer bijeengekomen. 
 
Aantal leden 
Aan het eind van het verslagjaar 2022 telde de vereniging 713 betalende leden en 30 relatie-leden. 
De verdere groei in 2022 met 16 (+52 / -36) is  iets groter dan voorgaande jaren: 2020 +12 en 2021 
+12. Ook in 2022 blijkt dat via persoonlijk contact leden werven het meest effectief is. Het 
ledensecretariaat werd in 2022 verzorgd door de voorzitter i.s.m. de penningmeester en het 
secretariaat.  
 
Financieel  
Het resultaat in 2022 komt uit op een verlies van 804 euro. Begroot was een positief resultaat van 
525 euro. Dit verschil heeft voornamelijk te maken met gestegen verzendkosten van het tijdschrift. 
Deze stegen met een kleine 1.400 euro ten gevolge van hogere verwerkings- en verzendkosten. Het 
eigen vermogen van de vereniging neemt ondanks het verlies met 962 euro toe. Dit komt doordat we 
naast het verlies als HVOW een legaat van mw. Looijen hebben ontvangen van groot 2.000 euro en 
een subsidiebedrag van Wageningen Doet voor het 50 jaar lustrum van groot 3.000 euro. Beide 

Bijlage 1Bijlage 2
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bedragen zijn toegevoegd aan de reserveringen t.b.v. de viering 50 jaar HVOW. Meer over de cijfers, 
zie jaarrekening en toelichting 2022.  
 
 
Vrijwilligers 
In 2022 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 dit jaar een groot aantal leden en 
niet leden die zich op de een of andere wijze bezig hebben gehouden met het Woordenboek van het 
Wagenings Dialect dat in 2023 op de ‘verjaardag’ zal worden gepresenteerd. De vereniging staat of 
valt bij deze vrijwilligers! Dat realiseren wij ons als bestuur terdege en wij zijn hen voor hun inzet zeer 
dankbaar.  
 
Verenigingsavonden 
We kunnen terugkijken op vier succesvolle avonden. Op 15 februari de lezing Over de Driest door 
Hans Wouters. Op 26 april vond de Alv plaats met aansluitend de presentatie van het boek ‘De 
Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed’.  Na de presentatie gaf historisch geograaf Hans 
Renes een inhoudelijke reflectie op het boek. Op 30 juni hield Harro Maat een lezing over Indische 
sporen in Wageningen en op 11 oktober werd een lezing verzorgd door Gemeentearchivaris Bob 
Kernkamp over het Rampjaar 1672, ook het onderwerp van de Maand van de Geschiedenis en 
gekoppeld aan een kleine expositie in het Koetshuis van Museum De Casteelse Poort. Mooie 
samenwerking tussen museum en onze vereniging. 

 
Documentatiecentrum 
Op de dinsdagochtenden zijn er zo’n zeven vrijwilligers in het documentatiecentrum in het Museum 
De Casteelse Poort aan het werk. Zo wordt er gewerkt aan de vragen die binnenkomen, nieuwe 
documenten, kranten en boeken worden gedocumenteerd, beeldmateriaal wordt bekeken, verwerkt 
en gedigitaliseerd en de diverse collecties als ansicht- en briefkaarten worden bijgehouden.  
 
De verzameling documenten, boeken, prenten en het beeldmateriaal blijft groeien. Dit dankzij de 
diverse (persoonlijke) archieven die wij mogen ontvangen. Wij prijzen ons gelukkig met al deze 
nieuwe aanwinsten, groot en klein.  
 
Een aantal willen we nog even memoreren:  
Familie Kelderman: foto’s 5 mei optochten. 
Harry Tolkamp (schoonzoon notaris Gazenbeek): Archief van de Vereniging tot Bevordering van het 
Marktwezen.  
Freerk Wiersum: Historisch Jaarboek voor Gelderland, met artikel over Tabaksteelt in de 19e eeuw. 
Jaap van Aarst: Beschrijving der Openingsplechtigheid van het Sanatorium “Oranje Nassau’s Oord” 
1902 (Herdruk 2001).  
Mariet Verstegen, Martijn de Groot en Joost van Kasteren: -Wageningers-  De betekenis van 134 jaar 
Koninklijke Landbouwkundige Vereniging.  
Recent nog via de kinderen het archief van Ad Rietveld.  
Dank hiervoor, deze schenkingen helpen ons als historische vereniging bij het levend houden van de 
geschiedenis van Wageningen.  
 
Het verder digitaliseren en meer toegankelijk maken van niet alleen onze documenten als ook die 
van het museum en van het gemeentelijk archief is een lang proces waarin we kleine stappen vooruit 
zetten.    
 
Door het documentatiecentrum is er voor het derde jaar op rij in eigen beheer een wandkalender en 
bureaukalender voor 2023 samengesteld. Beide kalenders werden verkocht via museum, 
boekhandels Kniphorst, Bruna en Primera en boekenantiquariaat De Beschte. Wederom succesvol. 
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Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen 
In 2022 is ons tijdschrift viermaal verschenen. Totaal 112 pagina’s leesplezier met naast de vaste 
rubrieken zoals ‘Erfgoed in het nieuws’ en ‘Uit de vereniging’ een 36-tal mooie en interessante 
artikelen en verhalen. De waardering voor het tijdschrift is en blijft groot en het tijdschrift is een 
belangrijke schakel met de leden.  
 
Communicatie 
Weer veel mensen hebben de website van Oud Wageningen in 2022 bezocht. Totaal een kleine 
39.500 bezoekers. 
Inmiddels hebben we ruim 4000 volgers op Facebook, en we postten in 2022 zo’n 200 posts, 
voorzien van een of meerdere foto’s.  Deze ‘posts’ worden gemiddeld door 2000 tot 3000 
‘Facebookvrienden’ bekeken wat weer zo’n 10 tot 20 reacties oplevert. Wanneer we het over 
succesvolle posts hebben, dan scoort het Sportfondsenbad aan het Rustenburg altijd hoog, gevolgd 
door ijspret van vroeger. Leuk is dat in de reacties mensen elkaar dikwijls na veel jaren weer 
tegenkomen. Er volgt dan in de reacties een opsomming van oude herinneringen.  

Op Twitter heeft HVOW 313 volgers, in 2022 zijn er 39 tweets verzonden die bijna 25.800 keer zijn 
bekeken (tweetweergaves) wat een kleine 1700 clicks (bezoeken op website, facebook en andere 
gekoppelde sites) opleverde.  
 
Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) Jaarverslag 2022 

• Het begin van het jaar 2022 werd grotendeels in beslag genomen door de voltooiing van het boek 
‘De Westberg’, een monumentaal Wagenings erfgoed’. Inclusief archiefonderzoek en 
brononderzoek, was er veel overleg, onderling, en met een aantal externe specialisten, nodig voor 
het boek. 

• De door de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) afdeling 17 (Arnhem) ter 
beschikking gestelde afsluitbare vitrine is op 25 april in het Stadhuis geplaatst en gevuld met 
vondsten van de Westberg.  

• Na de voltooiing van de Westbergpublicatie werden reguliere taken weer opgepakt. Zo is er het 
nodige beeldmateriaal gedigitaliseerd. Daarnaast biedt de WAW o.a. middels een GIS-applicatie, 
onderzoek in kadastrale archieven en genealogische bronnen ter ondersteuning aan aan 
onderzoek van derden. 

• Voor uitgebreide informatie over de Werkgroep Archeologie Wageningen verwijzen wij u naar het 
jaarverslag dat ook via de website van Oud Wageningen te lezen is. 

 
 
Historische reeks en overige publicaties 
De nieuwe uitgave in het kader van onze ‘Historische reeks’ is nummer 14, ‘De Westberg, een 
monumentaal Wagenings erfgoed’. Het  boek is op de Alv van 2022 gepresenteerd. Van de 750 
gedrukte boeken waren er eind 2022 een kleine 600 verkocht. Voor HVOW begrippen kan er 
gesproken worden van een “succes”.  
Aan uitgave nummer 15 van de ‘Historische reeks’ over het Wagenings dialect is in 2022 hard 
gewerkt. Presentatie van dit ‘woordenboek’ vindt plaats tijdens onze “verjaardag” op 17 april 2023.    

Voor zover nog op voorraad worden de overige HVOW- publicaties te koop aangeboden tijdens de 
lezingenavonden van de vereniging en in Museum De Casteelse Poort. Ook verkoopt de HVOW op 
lezingenavonden 2e hands boeken en publicaties.  
 
Andere activiteiten                                                                                                                                                 
In 2022 heeft de vereniging zich op de Boekenmarkt en de Molenmarkt kunnen presenteren.   

Het jaarlijkse overleg met vertegenwoordigers van de historische verenigingen in de regio (Kesteren, 
Veenendaal, Rhenen, Bennekom, Ede, Ederveen, Renkum en Wageningen heeft in 2022 niet 
plaatsgevonden. 
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Samenwerking 
In maart 2022 heeft het jaarlijks overleg van de besturen van Museum De Casteelse Poort en HVOW 
plaatsgevonden. Ook via andere kanalen hebben beide verenigingen elkaar geïnformeerd en 
concreet kunnen helpen.  

Samen met Wageningen Monumentaal zet de vereniging zich in voor behoud en herstel van 
historisch erfgoed.  

Samen met Heemschut en Wageningen Monumentaal participeert Oud Wageningen in het 
renovatieproject Julianastraat. Een renovatieproject waarbij de cultuurhistorische waarde hoog op 
de agenda staat, net als de woonwensen en het wooncomfort van de bewoners, de rendabele 
exploitatie door de Woningstichting en de woonomgeving waar de gemeente Wageningen 
verantwoordelijk voor is.  
 
Tot slot 
2022 is een jaar geweest waar we na twee jaar corona als vereniging weer de draad konden 
oppakken. Het was ook een jaar dat bestuurlijk in het teken stond van de voorbereiding van ons 50 
jarige lustrum in 2023. Door corona is de voorbereidingstijd onder druk komen te staan en zoals het 
spreekwoord zegt: ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’ is dat in dit geval zeker gebleken. Daarbij 
geholpen door de rode draad van ons lustrum, het ‘Wagenings dialect”. Velen hebben de schouders er 
onder gezet en zullen dat ook in 2023 doen om er een mooi lustrumjaar van te maken.  
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2023. 
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Jaarrekening 2022
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BALANS

Activa
31-12-2022 31-12-2021 ±

1000 Bankrekening Zakelijk  ING 5.598,41 7.153,38 -1.554,97
1010 Bankrekening Zakelijk Spaarrekening ING 23.562,83 18.562,83 5.000,00

Totaal Liquide middelen 29.161,24 25.716,21 3.445,03
1125 Contributies vooruit ontvangen -307,00 -196,50 -110,50
1170 Debiteuren nog te ontvangen 249,08 280,25 -31,17

Totaal Vorderingen korte termijn -57,92 83,75 -141,67
Totaal activa 29.103,32 25.799,96 3.303,36

Passiva
31-12-2022 31-12-2021 ±

2000 Crediteuren nog te betalen 2.445,65 104,19 2.341,46
Totaal Schulden korte termijn 2.445,65 104,19 2.341,46
2800 Algemene reserve 14.629,45 13.189,10 1.440,35
2810 Fonds Jubileum HVOW 2023 (50 jaar) 9.731,34 4.331,34 5.400,00
2820 Fonds Publicaties HVOW -.- 4.125,00 -4.125,00
2830 Fonds Vervanging ICT 3.101,00 2.601,00 500,00
Verlies -804,12 1.449,33 -2.253,45

Totaal Eigen vermogen 26.657,67 25.695,77 961,90
Totaal passiva 29.103,32 25.799,96 3.303,36

2-2-2023 -2 -



Historische Vereniging Oud Wageningen 
Jaarrekening 2022
• Balans
• Winst- en Verliesrekening

WINST- en VERLIES REKENING

Lasten
2022 Budget

2022
± Budget 2021

3000 Tijdschrift redactie opmaak & drukwerk 6.907,00 6.750,00 157,00 6.388,06
3010 Tijdschrift verzendkosten 4.473,88 3.000,00 1.473,88 2.781,06
3020 Lezingen & bijeenkomsten 1.228,80 1.600,00 -371,20 805,48
3050 WAW activiteiten 337,50 400,00 -62,50 239,09
3060 Kosten Historische reeks, publicaties 15.889,81 13.850,00 2.039,81 1.894,07
3065 Kosten producties in eigen beheer 2.420,90 2.000,00 420,90 -.-
3070 Documentatiecentrum 251,68 500,00 -248,32 30,00
3080 Ledenwerving, communicatie en PR 50,00 250,00 -200,00 -.-
3090 Diverse activiteitenkosten 371,75 500,00 -128,25 -.-

Totaal Activiteitenkosten 31.931,32 28.850,00 3.081,32 12.137,76
3110 Abonnementen/contributie 257,76 250,00 7,76 239,20
3120 Secretariaat & Administratie 225,82 400,00 -174,18 171,17
3125 Bankkosten 380,86 275,00 105,86 286,40
3150 Gebruik faciliteiten Casteelse Poort 350,00 350,00 -.- 350,00
3160 Representatie -.- 100,00 -100,00 -.-
3170 ICT & Internet 662,76 750,00 -87,24 1.705,44
3175 Vrijwilligersbeleid 743,74 650,00 93,74 391,99
3180 Diverse verenigingskosten 89,70 100,00 -10,30 182,63

Totaal Verenigingskosten 2.710,64 2.875,00 -164,36 3.326,83
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 500,00 500,00 -.- 1.000,00

Totaal Bijzondere kosten 1.400,00 1.400,00 -.- 1.900,00
Totale lasten 36.041,96 33.125,00 2.916,96 17.364,59

Baten
2022 Budget

2022
± Budget 2021

4300 Contributie leden 15.305,29 15.100,00 205,29 15.022,74
4400 Donaties Leden 763,66 800,00 -36,34 1.002,06
4450 Donaties/Giften/Legaten Derden -.- 200,00 -200,00 -.-

Totaal Contributie, Donaties en Giften 16.068,95 16.100,00 -31,05 16.024,80
4500 Opbrengst Historische reeks, publicaties 16.009,62 14.650,00 1.359,62 2.779,87
4505 Opbrengst producties in eigen beheer 2.745,74 2.500,00 245,74 -.-
4510 Opbrengst Documentatiecentrum 354,15 250,00 104,15 9,25
4520 Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 56,00 150,00 -94,00 -.-

Totaal Overige inkomsten en baten 19.165,51 17.550,00 1.615,51 2.789,12
4800 Bankrente 3,38 -.- 3,38 -.-

Totaal Rente 3,38 -.- 3,38 -.-
Totale baten 35.237,84 33.650,00 1.587,84 18.813,92
Verlies -804,12 525,00 -1.329,12 1.449,33

2-2-2023 -3 -



Historische Vereniging Oud Wageningen

JAARREKENING 2022

Toelichting resultaat 2022

Algemeen

Resultaat

Lasten

Baten

Jaarrekening 2022 sluit voor de dotaties aan de drie  reserveringsfondsen af met een positief resultaat  van 5.596 

euro. Dit is inclusief het legaat van mw. Looijen van 2.000 euro en de subsidie van  3.000 euro van Wageningen Doet 

voor ons lustrum in 2023. Beide bedragen zijn toegevoegd aan het fonds jubileum 50 HVOW. Uit het fonds Publicaties 

is per 31-12-2022 het saldo van 4.625 euro overgeboekt naar Opbrengst Historische reek t.b.v. uitgifte boek 

"Westberg". 

Na deze toevoegingen en onttrekking is er een negatief resultaat van 804 euro. Dit is geheel te verklaren door de 

stijging van de verzendkosten van het tijdschrift (zie opmerking bij lasten, post 3010). 

Over het algemeen komen de kosten en baten overeen met het begrote budget. Op posten waar er een 'forse' 

overschrijding is lichten we dat toe. Ook daar waar bijzonderheden zijn. 

Posten waar we 'risico' lopen door in eigen beheer publicaties en kalenders uit te geven, laten we per post het 

resultaat zien.

4400 Donaties leden; wat voor 90%  bestaat uit hogere contributiebetalingen dan verschuldigd, blijft t.o.v. voorgaande 

jaar wat achter. 

3060 Kosten Historische reeks, publicaties; In de 2022 is het boek "De Westberg, een monumentaal Wagenings 

erfgoed” verschenen. Door de nodige subsidies, eigen reservering en de goede verkoop is het gelukt om klein positief 

resultaat van 119 euro te halen. Van de 750 boeken zijn er rond de 600 verkocht. De opbrengst van de 150 niet 

verkochten boeken komen in de komende jaren ten goede aan opbrengst Documentiecentrum. 

• Zie onderaan het financieel overzicht "Resultaat publicatie Westberg".

4300 Contributie leden; geen bijzonderheden en  loopt in de pas met wat is begroot. Het is de 

penningmeester voor de derde keer op rij gelukt om 100% van de contributie innen.

3065 Kosten producties in eigen beheer; deze zijn een kleine 400 euro hoger uitgeval. Dit heeft vooral te maken met 

de stijgende papierprijzen van het afgelopen jaar.

• Zie onderaan het financieel overzicht "Resultaat producties in eigen beheer 2022 ".

3080 Ledenwerving, communicatie en PR; in 2022 zijn er geen specifieke ledenwerfacties gehouden. 

3125 Bankkosten; door de meer banktransacties t.g.v. de boekverkoop zijn deze hoger uitgevallen dan begroot.

3010 Verzendkosten tijdschrift: kosten overschrijding van 1.400 euro belangrijkste oorzaak is de stijgen van de 

verzendkosten. De verwerkingskosten (inpakken/adresseren) zijn gestegen van 0,24 naar 0,32 eurocent en de 

portokosten van 0,75 naar 1,20 euro. 



Resultaat uitgave boek Westberg 2022 (historische reeks)

Kostprijsberekening 750 boeken , opmaak, drukwerk, pr etc. 15.889,81       

Totaal kosten (Grootboek 3060) 15.889,81    

Financiering

Fonds Publicaties HVOW overgeboekt naar gr.boek 4500 4.625,00          

Ontvangen subsidies 2022 2.000,00          

Verkoop leden 4.142,32          

Verkoop via boekhandel/derden 5.242,30          

Totaal inkomsten (Grootboek 4500) 16.009,62    

Resultaat 119,81          

Resultaat producties in eigen beheer 2022 

Drukwerk Propres kalenders 2023 2.420,90          

Totaal kosten (Grootboek 3065) 2.420,90      

Verkoop leden kalender 76,00               

Verkoop via boekhandel/derden 2.205,70          

Intern 60 bureau kalenders voor vrijwillgers tegen kostprijs 464,04             

Totaal inkomsten (Grootboek 4500) 2.745,74      

Resultaat 324,84          

4530 Bijdrage subsidies, sponsering en fondsen;  ontvangen subsidies in 2022  voor uitgaven boek Westberg  zijn 

geboekt op Opbrengst Historische reek (4500).

4450 Donaties/Giften/Legaten Derden; dit jaar hebben we en legaat van 2.000 euro ontvangen van mw. Looijen. 

Bestuur heeft besloten dit legaat toe te voegen aan het Fonds jubileum HVOW 2023 (gr.boek 2810). Dit gezien de 

extra kosten voor het vieren van dit lustrum. 

4505 Opbrengst producties in eigen beheer; door de hoger kosten zijn deze een kleine 400 euro hoger uitgeval. Dit 

heeft vooral te maken met de stijgende papierprijzen van het afgelopen jaar.

• Zie onderaan het financieel overzicht "Resultaat producties in eigen beheer 2022 ".

4500 Opbrengst Historische reeks, publicatie; zie  de toelichting bij lasten. 

• Zie onderaan het financieel overzicht "Resultaat publicatie Westberg".



Historische Vereniging Oud Wageningen

Jaarrekening 2022

Winst voor dotatie aan fondsen & Toename Eigen vermogen

Winst volgens Winst- en verliesrekening -804€              

Dotatie Fonds Jubileum 2023 5.400€                 1)

Dotatie Fonds Publicatie HVOW 500€                    

Dotatie Fonds  Vervanging  ICT 500€                    

Uitnamen Fonds Vervanging ICT -€                     

Subtotaal dotatie 6.400€            

Winst voor dotaties 5.596€            

Uitnamen Fonds Jubileum 2023 -€                     

Uitnamen Fonds Publicatie HVOW -4.625€               

Uitnamen Fonds  Vervanging  ICT -€                     

Afboeken verschillenrekening -9€                       

Subtotaal uitnamen -4.634€           

Eigen vermogen 962€                Toename Eigen vermogen

Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2022

SHBM 2022 Besteding Herkomst Omschrijving | Toelichting

Activa

Liquiditeit 3.445€              Toename liquiditeit

Vorderingen 142€                Afname vordering/debiteuren 

Tussenrekeningen -€                    

Passiva

Schulden 2.341€               Toename schulden

Eigen vermogen 962€                Toename eigen vermogen

3.445€              3.445€            

Toenames van passiva en afnames van activa staan rechts (herkomst). Afnames van passiva en 

toenames van activa staan links (besteding). 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, is de herkomst, 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.

Dit overzicht laat het resultaat zien vóór toevoegingen en onttrekkingen (dotaties) aan de speciale reserveringen 

(fondsen). 

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.

1) Naast toevoeging uit resultaat 2022 groot € 400, is ook het legaat mw. Looijen groot 2.000 als de subsidie van 

Wageningen Doet groot € 3.000 toegevoegd



Historische Vereniging Oud Wageningen

Ledenverloop 2022

01-01 bij af 31-12 Groei %

Leden Contributie 698 51 36 713 15 1) 2,1%

Leden Relaties / PR  (om niet) 29 1 0 30 1 3,4%

Totaal Leden 31-12-2022 727 52 36 743 16 2,2%

Aantal leden 31-12-2015 536
1) In 2016 was de groei van leden +37 (+61 / -24) 573

In 2017 was de groei van leden +45 (+75 / -30) 618

In 2018 was de groei van leden +55 (+78 / -23) 673

In 2019 was de groei van leden +30 (+56 / -26) 703

In 2020 was de groei van leden +12 (+35 / -23) 715

In 2021 was de groei van leden +12 (+37 / -25) 727

In 2022 was de groei van leden +16 (+52 / -36) 743



Historische Vereniging Oud Wageningen

BEGROTING 2023

Begroting Begroting Werkelijk

2023 2022 2022

Lasten

Tijdschrift Redactie/Opmaak/Drukken 7.000                    + 6.750                              6.907 

Tijdschrift verzendkosten 4.500                    + 3.000                              4.474 

Lezingavonden, 4 maal per jaar 1.600                    1.600                              1.229 

WAW activiteiten 400                        400                                      338 

Kosten (nieuwe) uitgave Historische reeks -                         - 13.850                          15.890 

Kosten producties in eigen beheer 2.500                    + 2.000                              2.421 

Documentatiecentrum 500                        500                                      252 

Ledenwerving, communicatie en PR                         250                    250 50                     

                        500                    500 372                   

                  18.600 +                       -   -                    

Totaal Activiteitenkosten 35.850                  28.850             31.931             

Abonnementen/contributie 250                        250                                      258 

Secretariaat en administratie 400                        400                                      226 

Bankkosten 350                        275                                      381 

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 100                        -                                          -   

Gebruik faciliteit De Casteelse Poort 350                        350                                      350 

Representatie 100                        100                                         -   

ICT/netwerk/webprovider 750                        750                                      663 

Vrijwilligersbeleid 650                        650                                      744 

Diverse verenigingskosten 100                        100                                        90 

Totaal Verenigingskosten 3.050                    2.875               2.711               

Diverse Bijzondere kosten -                         -                    -                    

Totaal Bijzondere kosten, excl. Dotatie fondsen -                         -                    -                    

Totaal lasten 38.900                  31.725             34.642             

Baten

Contributies 15.786                  + 15.100                          15.305 

Donaties leden 800                        800                                      764 

Donaties/Giften/Legaten derden 200                        200                   

Totaal Contributies & Donaties 16.786                  16.100             16.069             

Financiering /verkoop Historische reeks -                         - 14.650             16.010             

Opbrengst producties in eigen beheer 2.750                    + 2.500                              2.746 

Opbrengst documentatiecentrum 250                        250                                      354 

Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW 250                        150                                        56 

Bijdrage subsidies, sponsoring etc. 50 jaar jubileum 19.881                  + -                                          -   

Opbrengst overige -                         -                    

Totaal Overige baten 23.131                  17.550             19.166             

Bankrente 200                        + -                    3                        

Totaal Bankrente 200                        -                    3                        

-                         -                    -                    

Totaal Eenmalige bijdragen/subsidies -                         -                    -                    

Totaal Baten 40.117                  33.650             35.238             

1.217                    1.925               596                   

Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW) 400                        400                   400                   

Dotatie fonds Publicaties HVOW 500                        500                   500                   

Dotatie fonds vervanging ICT 500                        500                   500                   

Totaal aan dotaties fondsen / reserves 1.400                    1.400               1.400               

-183                      525                   -804                  

Diverse Bijzondere kosten,  50 jaar jubileum 

Diverse activiteitenkosten

Resultaat voor dotatie fondsen / reserves

(positief=winst, negatief= verlies)

Resultaat na dotaties fondsen /reserves

(positief=winst, negatief= verlies)

Bijlage 5Bijlage 4



Toelichting begroting 2022

Resultaat

Lasten
Kosten drukwerk/papier verhoogd met € 250 o.a. t.g.v. stijging papierprijs

Kosten producties in eigen beheer (o.a. kalenders) budget verhoogd o.a. t.g.v. stijging papierprijzen

Baten

Begroting  50 jaar jubileum 2023

Kosten

Woordenboek Wagenings dialect, drukkosten 6.500,00          

Woordenboek Wagenings dialect, verzendkosten, incl. korting Postservice 1.100,00          

Leesplankje, 500 exemplaren 750,00             

Alv en feestavond leden, genodigden 1.250,00          

Dialect festival 3.500,00          

Afsluiting, lezing met documentaire 3.000,00          

Publiek gerichte uitingen m.b.t. 50 jaar HVOW 1.000,00          

Onvoorzien (circa 10%) 1.500,00          
Totaal kosten (Grootboek 3240) 18.600,00       

Financiering in aanvraag

Wagenings  Nut 1.500,00          

Gemeente Wageningen 3.000,00          

Prins Bernhard Fonds 2.500,00          

Oproep aan leden voor extra gift bij contributie inning 500,00             

Sponsering & opbrengst leesplankje 500,00             

Verkoop woordenboek Wagenings dialect 1.000,00          

Diverse kleinere sponseringen/bijdragen 750,00             

Subsidie / sponsering 9.750,00          

Financiering gereserveerd / gerealiseerd

5.131,00          

2.000,00          

Subsidie Wageningen Doet, ontvangen in 2022 3.000,00          

Saldo Fonds jubileum HVOW  per 31-12-2023 10.131,00       

Totaal financiering (Grootboek 4500) 19.881,00       

Resultaat/buffer 1.281,00          

Fonds jubileum HVOW 2023 Legaat mw. Looijen

Begrotingsresultaat 2023 sluit vóór de dotaties aan de drie reserveringsfondsen met een positief 

exploitatieresultaat van 1.217 euro. Na dotatie van respectievelijk 400 euro Jubileumfonds 2023, 500 euro 

Publicaties HVOW en 500 euro in het fonds vervanging ICT sluit de begroting 2023 met klein negatief financieel 

resultaat van 183 euro. 

Fonds jubileum HVOW 2023 dotaties t/m 2023

Bijdrage subsidies, sponsoring etc. 50 jaar jubileum, zie onderstaande begroting

Opbrengst producties in eigen beheer verhoogt naar € 2.750 dit ivm stijging kostprijs. Verkooprijzen zullen 

hierop worden aangepast.

Bij de contributie wordt uitgegaan van 713 betalende leden. Verhoogd met een groei van 20 nieuwe leden 

(gemiddelde contributie nieuwe leden € 10,00) en verminderd met oninbare contributie van totaal € 100,00.

Bankrente, vanaf eind 2022 wordt op spaartegoeden weer rente uitgekeerd. Gerekend is met een  1% over het 

spaartegoed 2023

Verzendkosten tijdschrift verhoogd met € 1.500  i.v.m. prijsstijging 2022

Diverse Bijzondere kosten,  50 jaar jubileum, zie onderstaande begroting


