Algemene ledenvergadering 26 april 2022
Locatie
Aanvang
Inloop

: Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18),
: 19.30 uur tot 21.30 uur, met een pauze van 20.00 – 20.30 uur
: vanaf 19.00 uur.

48e Ledenvergadering
Agenda
1.

Opening door voorzitter Frits Huijbers

2.

Notulen Alv 2021 (bijlage 1)

3.

Jaarverslag 2021 (bijlage 2)

4.

Financieel jaarverslag 2021 (bijlage 3)

5.

Kascontrole- /commissie en decharge penningmeester/bestuur 2021 (bijlage 4)

6.

Vaststellen Begroting 2022 (bijlage 5)

7.

Bestuurswisseling
a. Aftredend en niet herbenoembaar, Jola Gerritsen
b. Aftredend/herbenoembaar 2022: Frits Huijbers, Ditta van Vliet en Enrico van den Bogaard.
Allen geven aan herbenoembaar te zijn voor respectievelijk een 3e, 3e en 2e termijn van 3 jaar.
c. Voordracht tot benoeming per april 2021 van Henk Lette als bestuurslid.
d. Vacature bestuurslid: vacant april 2022.

8.

Benoeming nieuw lid kascommissie
a. Aftredend is Tiny Breij; herbenoembaar is Dik Sipma

9.

Rondvraag

10. Mededelingen

Pauze
Aansluitend om 20.30 uur de presentatie van het boek

‘De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed’.
Met o.a. de uitreiking van de 2 eerste exemplaren door de voorzitter aan Burgemeester Floor
Vermeulen en historisch geograaf Hans Renes, die tevens een inhoudelijke reflectie op het boek zal
geven.

Bijlage 1
NOTULEN 47e JAARVERGADERING 2021
HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN d.d. 24-6-2021
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 en Hans Dobbe, coördinator Werkgroep Archeologie
Wageningen.
Bij de aanvang van de vergadering om 19.30 uur zijn 35 leden aanwezig, inclusief de 7
bestuursleden.
1. Opening door de voorzitter Frits Huijbers
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom. De laatste Algemene Ledenvergadering
(ALV) dateerde van 23 april 2019. Door de coronacrisis is de ALV van 2020 niet doorgegaan.
In 2121 heeft het bestuur wat langer gewacht met het vaststellen van een datum omdat de
voorkeur uitging naar het houden van een ALV in fysieke aanwezigheid van de leden. Dat is
nu gelukt. Het bestuur vindt het fijn om elkaar, zij het op afstand, weer te ontmoeten.
Daarnaast is er de mogelijkheid om via ’livestream’ de ALV ook thuis te volgen.
2. Notulen van de jaarvergadering gehouden op 23 april 2019
Met dank aan de verslaglegger worden de notulen onveranderd vastgesteld.
3. Jaarverslag bestuur 2019 en 2020
Het bestuur heeft besloten de jaarverslagen 2019 en 2020 samen te voegen. In grote lijnen zijn
de jaarprogramma’s vergelijkbaar. Alleen zijn in 2020 bijna alle fysieke bijeenkomsten
vervallen. Alleen de lezing van 10 maart 2020 in het Pantarijn over ‘150 jaar voortgezet
onderwijs in Wageningen’ door Leo Klep is op de valreep van de coronalockdown nog
doorgegaan.
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 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.
Het jaarverslag wordt onveranderd vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2019
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 tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt is de grootste uitgavenpost van de vereniging. Aan de
Stichting Sahara is een gift toegekend van € 500,00 uit de Algemene Reserve. Op de vraag
waarom er een groot verschil is tussen begroting en werkelijke kosten antwoordt de
penningmeester dat dit veroorzaakt wordt door de reservering van kosten voor de publicatie
van het boek over de Westberg, wat in 2019 en ook in 2020 niet gerealiseerd is. Vandaar de
grote afwijkingen op bepaalde posten tussen begroting en realisatie.
5. Financieel jaarverslag 2020 inclusief begroting 2020
De penningmeester licht toe. Door de coronamaatregelen zijn de lasten lager omdat
verschillende activiteiten niet zijn doorgegaan.
In het kader van ons ICT–project is de gift in natura van 2 NAS opslagsystemen ook in de
begroting als inkomsten en uitgaven opgenomen.
Ook het ledenverloop wordt toegelicht. Het aantal leden is van 550 naar 700 gegroeid in de
periode 2015-2021.

6. en 7. Kascontrole-/ commissie en decharge penningmeester/bestuur 2019 en 2020
Jan Figge en Tini Breij hebben de boeken over 2019 en 2020 gecontroleerd.
Zij hebben steekproefsgewijs controle uitgevoerd en zijn geen onregelmatigheden
tegengekomen. De kascommissie vond het wel memorabel om te vermelden dat het de
penningmeester in 2019 is gelukt om bij alle leden de contributie te innen en het voor 2020
helaas bij één lid niet gelukt is. Een bijzondere prestatie waarvoor applaus van de aanwezigen.
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
2019 en 2020.
8. Vaststellen begroting 2021
De voorzitter licht de begroting toe. Ten behoeve van uitgave van het boek De Westberg in de
Historische Reeks staat bij Baten een uitgavenpost van € 8.000,00 en bij Kosten € 10.000,00.
Het verschil van € 2.000,00 wordt gedekt door reeds ontvangen en toegezegde sponsor/subsidiegelden. De vergadering gaat met unaniem handopsteken akkoord met de begroting
2020 waarmee deze wordt vastgesteld.
9. Bestuurswisseling
a. aftredend/herbenoembaar 2020: Henk Slegten
b. aftredend 2021
: Hans Dobbe
c. aftredend /herbenoembaar 2021: Ben van den Berg
Henk Slegten en Ben van den Berg gaan voor de tweede termijn van 3 jaar. Deze twee
herbenoemingen worden met handopsteken bekrachtigd.
Hans Dobbe heeft besloten om na twee zittingsperioden van 3 jaar af te treden. De voorzitter
bedankt Hans voor de goede samenwerking en met name voor zijn onvermoeibare inzet voor
de Werkgroep Archeologie Wageningen die hij daarmee weer op de kaart heeft gezet van
zowel de Archeologische Kring Arnhem als de gemeente Wageningen.
Hans ontvangt een bos bloemen en cadeaubon.
Het is het bestuur niet gelukt om voor deze vergadering een opvolger te vinden, waardoor er
nu een vacature is. Zodra een kandidaat is gevonden zal deze als ‘aankomend’ bestuurslid in
het bestuur meedraaien en in de Alv van 2022 worden voorgedragen.
10. Benoeming nieuw lid kascommissie:
Jan Figge treedt af als kascommissielid. Tini Breij blijft lid van de kascommissie voor het
tweede jaar. Als nieuw lid van de commissie stelt Dik Sipma zich beschikbaar.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Het zakelijk deel van de bijeenkomst wordt gesloten om 20.00 uur.
Om 20.00 uur begint de lezing/toelichting ‘Vestingvisie van Netwerk Erfgoed Wageningen’
door Dré van Marrewijk.

Bijlage 2
JAARVERSLAG 2021 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING OUD WAGENINGEN
‘Oude normaal’
Na twee jaar van beperkingen beginnen we langzaam maar zeker terug te keren naar het ‘normale’
waarin we eindelijk weer terug kunnen naar 'het oude normaal'. Ondanks de technologie die ons er
aardig doorheen heeft geholpen om contact met elkaar te houden, vervangt het niet een echte
knuffel, een handdruk, het reizen of het gewoon ontmoeten.
Of wordt dat ‘oude‘ misschien toch wel voorgoed veranderd in dat ‘nieuwe’ waarbij het digitaal
ontmoeten en werken een onderdeel blijft uitmaken van ons dagelijks leven. De tijd zal het ons leren,
het wordt dan geschiedenis.
Volgens Van Dale is de betekenis van;
‘Geschiedenis’: ge·schie·de·nis (de; v; meervoud: geschiedenissen) 1 voorval, gebeurtenis; 2 wetenschap die het
verleden beschrijft; 3 het verleden.

2021 was door de Coronacrisis, evenals de twee voorgaande jaren, een bijzonder jaar dat zeker
gevolgen -impact- heeft gehad voor het functioneren van Oud Wageningen als vereniging. Zo waren
er minder tot nauwelijks activiteiten met als een van de gevolgen een inhoudelijk “mager’
jaarverslag.
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
Henk Slegten, aftredend en herbenoembaar in 2020, en Ben van den Berg, aftredend en
herbenoembaar in 2021, zijn beiden benoemd voor een volgende termijn van 3 jaar. Hans Dobbe
heeft besloten om na twee zittingsperioden van 3 jaar af te treden. Het is het bestuur in de loop van
2021 gelukt om een opvolger te vinden in de persoon van Henk Lette en laatstgenoemde zal in de Alv
van 2022 worden voorgedragen. Henk Lette heeft binding met Wageningen sinds 1972 toen hij
hierheen kwam voor de studie Bosbouw. Tijdens zijn internationale carrière in de Bossen en
Biodiversiteit vooral in ontwikkelingslanden is Wageningen steeds zijn basis geweest. Zijn focus
veranderde radicaal na zijn pensionering eind 2016 om meer zaken aan te pakken op lokaal gebied
(lees Wageningen). Hij is sinds begin 2017 penningmeester van de tennisclub NVLTB in Wageningen
en wil middels de activiteiten voor Historische Vereniging Oud Wageningen graag meewerken om
het erfgoed van Wageningen voor toekomstige generaties te behouden.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2021:
• Frits Huijbers, voorzitter
• Jola Gerritsen, vicevoorzitter
• Ditta van Vliet, secretaris
• Henk Slegten, penningmeester
• Ben van den Berg, coördinator documentatiecentrum
• Enrico van den Bogaard, communicatie & pr
In 2021 is het bestuur elf keer bijeengekomen, waarvan zeven keer via een zoommeeting.
Aantal leden
Aan het eind van het verslagjaar 2021 telde de Vereniging 698 betalende leden en 29 relatie-leden.
De groei in 2021 met 12 (+37 / -25) leden is net als in 2020 aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren
(2018 met +55, 2019 met +30 en 2020 met +12). Nu corona voorbij lijkt te zijn kunnen we weer via
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persoonlijk contact leden werven. Een wervingsmethode die effectief het meest succesvol blijkt te
zijn. Het ledensecretariaat werd in 2021 verzorgd door de voorzitter i.s.m. de penningmeester en het
secretariaat.
Financieel
Het begrote en werkelijke resultaat in 2021 liggen in vergelijking met het eerste corona boekjaar
minder ver uit elkaar. Het behaalde resultaat van € 1.449 winst tegen een begrote winst van € 1.150.
Het eigen vermogen van de vereniging neemt toe met 4.599 euro, zijnde 1.449 euro winst plus 1.900
euro toevoegingen aan de fondsen (reserveringen) en 1.250 euro ontvangen subsidie t.b.v. publicatie
“Westberg”. Meer over de cijfers, zie jaarrekening 2021.
Vrijwilligers
In 2021 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 de
afgelopen jaren er niet aan toegekomen om het vrijwilligersbeleid meer inhoud te gegeven. Iets wat
wel noodzakelijk is en waar we in 2022 zeker aandacht aan gaan geven.
Verenigingsavonden
We kunnen door de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis slechts terugkijken op
twee succesvolle avonden. Op 24 juni vond de ALV plaats met aansluitend de lezing van Dré van
Marrewijk over de Vestingvisie van het Netwerk Erfgoed Wageningen. Op 27 oktober hield Piet van
Cruijningen een lezing en werd Rinus Tazelaar geïnterviewd, naar aanleiding van het thema van de
Maand van de Geschiedenis ‘Aan het werk’.
De overige voorgenomen lezingen zijn niet doorgegaan.
In samenwerking met museum De Casteelse Poort is in het kader van de Maand van de Geschiedenis
(oktober) een kleine expositie ingericht over het thema ‘Aan het werk’.
Het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud Wageningen
In 2021 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 blijft groot en een belangrijke schakel met
de leden. Natuurlijk met dank aan de redactie.
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. Tenslotte
is er de coördinator die bezoekers ontvangt en doorverwijst, externe contacten onderhoudt en wat
zich verder aandient.
Het documentatiecentrum is door de coronamaatregelen een deel van het jaar 2021 niet te
bezoeken geweest. Per email en telefonisch zijn er echter vragen gesteld en zo goed en zo kwaad als
het gaat zijn deze beantwoord.
De verzameling documenten, boeken, prenten en het beeldmateriaal blijft groeien. Dit dankzij de
diverse (ook persoonlijke) archieven die wij mogen ontvangen.
Inmiddels hebben we 7.049 foto’s en 1.388 personenfoto’s in ons beeldarchief Cardbox. Daarnaast
beschikken we over zo’n 4065 boeken en documenten en 5459 krantenartikelen in onze collectie.
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Door het documentatiecentrum is er voor het tweede jaar op rij in eigen beheer een wandkalender
en bureaukalender voor 2022 samengesteld. Beide kalenders werden verkocht via museum,
boekhandels Kniphorst, Bruna en Primera en boekenantiquariaat De Beschte. Wederom succesvol.
Communicatie
In mei 2021 heeft de website een nieuwe “look” gekregen. Ook een historische vereniging behoort
“met de tijd mee” te bewegen om aantrekkelijk en technisch up-to-date te blijven. Tegelijkertijd is de
website “responsive” gemaakt, wat wil zeggen dat die nu ook op tablets en smartphones beter
leesbaar en navigeerbaar is. Wederom veel mensen hebben de website van Oud Wageningen
bezocht. Per dag zo’n 77 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
Publicaties.
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 2021 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.
Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) Jaarverslag 2021
• Het jaar 2021 werd grotendeels in beslaggenomen 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 schade, aangericht door de in 2019 gevallen en aan het hek vergroeide oude eik op de
Westberg, werd na overleg met de gemeente hersteld.
• Het initiatief voor een archeologie-vitrine in de hal van het Stadhuis is in overweging genomen.
Door de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) afdeling 17 (Arnhem) is voor
ons inmiddels een afsluitbare vitrine ter beschikking gesteld.
• De 2 pallets met vondsten van eerdere AWN-projecten, Heerenstraat en Kloosterstegen, zijn
tijdelijk gestald in een opslag in Zevenaar.
• De pallet met WAW vondsten is ook tijdelijk in Zevenaar gestald. Deze kan naar Wageningen
zodra hier plaats voor is gevonden.
• Het WO2-project in samenwerking met het Waterschap betreffende de scherfmuur achter huis
De Rijnschans aan de Grebbedijk is warmgehouden en moet worden voltooid. Inclusief het
realiseren van een reconstructie van een stukje tankversperring.
• In 2021 is in Wageningen geen archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de WAW dienstbaar
had kunnen zijn.
• Bij de voorbereiding voor woningbouw op het terrein van het voormalige Pieter Pauw-ziekenhuis,
is een (mogelijke) grafheuvel vernield. Deze heuvel staat vermeld op de Archeologische
Beleidskaart van Wageningen. De aannemer had, ‘in overleg met de gemeente’, hier geen acht op
geslagen. Naderhand is de heuvel, in overleg met regio-archeoloog Charissa van Eijk, qua vorm
hersteld
Historische reeks en overige publicaties
De nieuwe uitgave in het kader van onze ‘Historische reeks’ over de historie van de Westberg blijkt
zijn tijd nodig te hebben. In 2021 is door de auteurs hard gewerkt om de veelsoortige verhalen terug
te brengen tot het ware verhaal. Of dat is gelukt, zullen we straks kunnen lezen.
Zoals het er nu voorstaat wordt het boek op de ALV van 2022 gepresenteerd.
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Voor zover nog op voorraad worden de HVOW- publicaties te koop aangeboden tijdens de
lezingenavonden van de vereniging, bij boekhandel Kniphorst en in Museum De Casteelse Poort. Ook
verkoopt de HVOW op lezingenavonden 2e hands boeken en publicaties. In 2021 lag deze verkoop
nagenoeg stil.
Andere activiteiten
De vereniging presenteerde zich in voorgaande jaren op resp. de Wageningse Boekenmarkt, de
zaterdagmarkt en de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling was dan meer dan goed te noemen.
Royale ledenaanwas en verkoop van publicaties en 2e hands boeken waren het merkbare resultaat.
Zowel in 2020 als in 2021 heeft de vereniging zich niet als zodanig kunnen presenteren.
Het jaarlijkse overleg met vertegenwoordigers van de van historische verenigingen in de regio
(Kesteren, Veenendaal, Rhenen, Bennekom, Ede, Ederveen, Renkum en Wageningen heeft zowel in
2020 als in 2021 niet plaatsgevonden.
Samenwerking
Het niet bij elkaar mogen komen heeft in 2021 een streep gezet door het jaarlijkse overleg van de
besturen van Museum De Casteelse Poort en HVOW. Via andere kanalen hebben beide verenigingen
elkaar wel geïnformeerd en concreet kunnen helpen.
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”. De restauratie heeft in 2021
plaatsgevonden. Nu is het afwachten wanneer en hoe de gemeente Wageningen de Theekoepel gaat
verkopen.
De aanvraag in 2020 door Heemschut, Wageningen Monumentaal en Oud Wageningen heeft er in
geresulteerd dat wij als drie erfgoedorganisaties in 2021 zijn uitgenodigd om deel te nemen in het
renovatieproject Julianastraat. Renovatie 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.
Een complex proces waar alle partijen zich aan verbonden hebben onder het motto van het “mooist
maakbare” .
In 2020 is het Netwerk Erfgoed Wageningen opgezet. Een netwerk van diverse organisaties die
versterking en aandacht voor erfgoed in Wageningen in hun vaandel hebben staan, zoals ook onze
vereniging. Een netwerk met als doel elkaar te informeren en in wisselende samenstellingen te
werken aan een soms complex erfgoedvraagstuk zoals initiatieven ter promotie van erfgoed. Dit
mede om de gemeente Wageningen van inspiratie te voorzien het erfgoed een belangrijker plek in
haar beleidsontwikkeling en praktijk te geven. Het eerste resultaat is een gezamenlijke ‘Vestingvisie
voor de Binnenstad’ als een participatie inbreng bij het opstellen van de Omgevingsvisie betreffende
de bebouwde kom van Wageningen. De Vestingvisie is vooral gefocust op de binnenstad.
Tot slot
De druk op en gebrek aan aandacht voor het erfgoed in Wageningen is er nog steeds. Wel merken we
dat er meer aandacht voor komt en dat -actief- samenwerken hierin steeds meer plaatsvindt. De
Julianastraat is hiervan een goed voorbeeld. Ook spannend en ongewis over bijvoorbeeld waar
committeren we ons uiteindelijk wel of niet aan. Juist dat maakt dat het erfgoed weer leeft. En net als
in het ‘overige’ leven is het ook hierin geven en nemen en heb je de rekkelijken en preciezen.
We zijn blij dat ‘erfgoed’ steeds meer onderdeel is in de afwegingen. Een hele winst. Een pleidooi dat
we als historische vereniging blijven uitdragen en waar nodig actief aan zullen bijdragen. Alleen en
samen met anderen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 maart 2022.

Pagina 4 van 4

Bijlage 3

Historische Vereniging Oud Wageningen

JAARREKENING 2021
Toelichting resultaat 2021
Algemeen
Door de Coronacrisis, de beperkingen die dit heeft gegeven, hebben er verschillende verschuivingen van kosten
plaatsgevonden en zijn sommige kosten veel minder of niet gemaakt. Dit betreft o.a. kosten voor archeologie,
documentatiecentrum, ledenwerving en secretariaat.

Lasten
Verzendkosten tijdschrift: de verwachte kostenstijging is meegevallen.
Nieuwe uitgave Historische reeks: Door verschillende oorzaken is het wederom niet gelukt om de nieuwe publicatie
over de Westberg in 2021 uit te gegeven. Hierdoor zijn de kosten als ook de inkomsten niet gerealiseerd. Wel zijn er
zowel in 2020 als in 2021 subsidies ontvangen. Deze zijn toegevoegd aan het Fonds Publicaties HVOW. In 2021 weer
in eigen beheer een tweetal kalenders 2022 uitgegeven. Vanaf 2022 worden uitgaven in de Historische reeks en
producties in eigen beheer apart begroot en verantwoord. De kalenders voor de vrijwilligers als bedankje voor hun
inzet zijn als 'inkomsten' intern doorbelast. Dit om een reëel beeld te hebben van het resultaat van eigen producties.

ICT/ADSL/website: In 2020 is gestart met het project 'Vernieuwing' ICT. In vervolg hierop i.s.m. in 2021 hardware
vervangen als ook software vernieuwd of vervangen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 700. M.b.t.
vervangen van "Cardbox" is besloten een pas op de plaats te maken. Deels om ons beter te oriënteren op wat er op de
markt als vervanging is en deels ook omdat voor de conversie en overzetten van de bestanden onvoldoenden mensen
zijn. Wel is "Cardbox" nu zo ingericht dat gebruik en back-up maken voor de komende jaren betrouwbaar werkt.

Baten
Contributie: geen bijzonderheden en loopt in de pas met wat is begroot. En weer is het gelukt om 100% van
de contributie innen.
De Donaties leden, wat voor 90% bestaat uit hogere contributiebetalingen dan verschuldigd, stijgt jaarlijks met 10 tot
20%.
Historische reeks: zie ook de toelichting bij lasten. Ontvangen subsidie van Wageningen DOET, groot € 1.250,- is net
als de ontvangen subsidie in 2020 financieel toegevoegd aan het Fonds Publicatie HVOW. De kalenders -Productie in
eigenbeheer- hebben in 2021 weer een mooi resultaat van om en nabij € 400 gehaald.

Historische Vereniging Oud Wageningen
Jaarrekening 2021

Winst voor dotatie aan fondsen & Toename Eigen vermogen
Dit overzicht laat het resultaat zien vóór toevoegingen en onttrekkingen (dotaties) aan de speciale reserveringen
(fondsen).

Winst volgens Winst- en verliesrekening

€

Dotatie Fonds Jubileum 2023

€

400

Dotatie Fonds Publicatie HVOW

€

1.750

Dotatie Fonds Vervanging ICT

€

1.000

Uitnamen Fonds Vervanging ICT

€

-

Subtotaal dotatie
Winst voor dotaties
Uitnamen Fonds Jubileum 2023

€

-

Uitnamen Fonds Publicatie HVOW

€

-

Uitnamen Fonds Vervanging ICT

€

-

Afboeken verschillenrekening

€

-

Subtotaal uitnamen
Toename Eigen vermogen

1.449

1)

€
€

3.150
4.599

€
€

4.599

Toename Eigen vermogen

1)

Naast toevoeging uit resultaat 2021 groot € 500 , is ook de subsidie van Wageningen Doet groot € 1.250
toegevoegd

Staat van herkomst en besteding van middelen [SHBM] 2021
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.

SHBM 2021
Activa
Liquiditeit
Vorderingen
Tussenrekeningen
Passiva
Schulden
Eigen vermogen

Besteding

€

€

€

Herkomst

5.136
€
€

583
-

€

4.599

5.182 €

5.182

46

Omschrijving | Toelichting

Toename liquiditeit
Afname vordering/debiteuren

Afname schulden
Toename eigen vermogen

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.

Historische Vereniging Oud Wageningen
Ledenverloop 2021

Leden Contributie
Leden Relaties / PR (om niet)
Totaal Leden 31-12-2021

1)

01-01

bij

af

31-12

686

37

25

698

12 1)

1,7%

29

0

0

29

0

0,0%

715

37

25

727

12

1,7%

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)
In 2019 was de groei van leden contributie +30 (+56 / -26)
In 2020 was de groei van leden contributie +12 (+35 / -23)

Groei

%

Bijlage 4

Historische Vereniging Oud Wageningen

BEGROTING 2022

Bijlage 5
Begroting
2022

Begroting
2021

Werkelijk
2021

6.500
3.250
750
400
8.000
2.000
500
250
500
22.150

6.388
2.781
806
239
1.894
30
12.138

250
400
275
350
100
750 650 +
100
2.875

250
400
275
350
100
1.000
400
100
2.875

239
171
287
350
1.706
392
182
3.327

31.725

500
500
25.525

15.465

Contributies
Donaties leden
Donaties/Giften/Legaten derden
Totaal Contributies & Donaties

15.100 +
800
200 +
16.100

14.900
800
15.700

15.023
1.002

Financiering/verkoop Historische reeks: "Westberg"
Opbrengst producties in eigen beheer
Opbrengst documentatiecentrum
Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW
Bijdrage subsidies, sponsoring en fondsen
Opbrengst overige
Totaal Overige baten

14.650
2.500
250
150
17.550

8.000
2.000
250
2.625
12.875

2.780
9
-

-

-

-

33.650

28.575

18.814

Resultaat voor dotatie fondsen / reserves
(positief=winst, negatief= verlies)

1.925

3.050

3.349

Dotatie Jubileumfonds 2023 (50 jaar HVOW)
Dotatie fonds Publicaties HVOW
Dotatie fonds vervanging ICT
Totaal aan dotaties fondsen / reserves

400
500
500 1.400

400
500
1.000
1.900

400
500
1.000
1.900

525

1.150

1.449

Lasten
Tijdschrift Redactie/Opmaak/Drukken
Tijdschrift verzendkosten
Lezingavonden, 4 maal per jaar
WAW activiteiten
Kosten (nieuwe) uitgave Historische reeks: "Westberg"
Kosten producties in eigen beheer
Documentatiecentrum
Ledenwerving, communicatie en PR
Diverse activiteitenkosten
Totaal Activiteitenkosten
Abonnementen/contributie
Secretariaat en administratie
Bankkosten
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers
Gebruik faciliteit De Casteelse Poort
Representatie
ICT/netwerk/webprovider
Vrijwilligersbeleid
Diverse verenigingskosten
Totaal Verenigingskosten
Diverse Bijzondere kosten
Totaal Bijzondere kosten, excl. Dotatie fondsen
Totaal lasten

6.750
3.000
1.600
400
13.850
2.000
500
250
500
28.850

+
+
+

Baten

Bankrente
Totaal Bankrente

Totaal Eenmalige bijdragen/subsidies
Totaal Baten

Resultaat na dotaties fondsen /reserves
(positief=winst, negatief= verlies)

+
+
+
-

16.025

2.789

Toelichting begroting 2022
Lasten
Kosten drukwerk/papier verhoogd met € 250 o.a. t.g.v. stijging papierprijs
Verzendkosten tijdschrift verlaagd met € 500 ivm minder 'mee verzenden' folders etc.
Lezingavonden, Ledenwerving, communicatie en PR, Diverse activiteitenkosten en Nieuwjaarsbijeenkomst
vrijwilligers t.g.v. nieuwe locatie lezingavonden verhoogd.
Kosten (nieuwe) uitgave Historische reeks: "Westberg" zie onderaan de Begroting / financiering uitgave
Westberg
Kosten producties in eigen beheer (o.a. kalenders) apart begroot € 2.000
ICT/netwerk/website. Teruggebracht naar normale jaarlijkse uitgaven.
Vrijwilligersbeleid, Goed vrijwilligersbeleid vergt aandacht, tijd en middelen. Hiervoor willen we meer ruimte
creëren
Diverse Bijzondere kosten: op nul gezet daar voor 2022 geen uitgave worden verwacht. En feitelijk de
begrotingspost Diverse activiteitenkosten hiervoor beschikbaar is.

Baten
Bij de contributie wordt uitgegaan van 698 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.
Donaties leden, gezien de voorgaande jaren, verhoogd naar € 1.000
Financiering / verkoop (nieuwe) uitgave Historische reeks: "Westberg" zie onderaan de Begroting / financiering
uitgave Westberg
Opbrengst producties in eigen beheer apart in beeld gebracht € 2.500
Opbrengst bezoekers bijeenkomsten HVOW, na 2 jaar verwachten we hieruit weer inkomsten
Bijdrage subsidies, sponsoring en fondsen; de nog te ontvangen subsidies tgv "Westberg" meegenomen in
financiering "Westberg"
Dotatie fonds vervanging ICT, teruggebracht naar normale jaarlijkse dotatie. Dit daar er de komende jaren geen
extra investeringen worden verwacht.

Begroting / financiering uitgave Westberg [Actuele begroting febr. 2022]
Kostprijsberekening 750 boeken (conform Bestuursverg. dec. 2021)
Kosten PR, flyer en affiches
Kostprijsverhoging tgv papierprijs
Totaal kosten
Financiering gerealiseerd
Fonds Publicaties HVOW stand per 31-12-2021
Nog te ontvangen subsidies (zoals 2edeel Nut € 375 en PBC van € 1.000)
Financiering / eigen middelen
Nog te financieren d.m.v. verkoop
Prognose verkoop (conform Bestuursvergadering dec. 2021)
Verkoop leden
300 x 20,00
Verkoop via boekhandel
200 x 15,75
Prognose verkoop
Resultaat

13.275
250
325
-13.850
4.125
1.375
5.500

6.000
3.150
9.150
800

