Agenda voor de algemene ledenvergadering
Donderdag 23 april 2015
Lokatie: Wickenburgh, `t Goy
De vergadering begint om 19.30 uur
Zaal open om 19.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Bestuurszaken: vacatures*
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2014.
Dit verslag is, achter deze agenda, opgenomen.
5. Jaarverslag 2014
Het verslag is, achter deze agenda, opgenomen.
6. Financieel overzicht 2014 en begroting 2015
Het financiële overzicht 2013 en de begroting 2014 zijn als bijlagen bij deze
nieuwsbrief gevoegd. De penningmeester zal de stukken toelichten.
7. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Pothuizen en
Schemmekes
8. Benoeming van een nieuw kascommissielid
9. Diversen:
a. Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek
b. Nieuwe werkgroep: Monumenten in Bunnik
c. De toekomst van de vereniging, de enquête
10. Rondvraag
11. Sluiting
* Toelichting bij punt 3:
Olof van Baarzel heeft wegens drukke werkzaamheden afscheid genomen
van het bestuur. Graag wil het bestuur deze vacature vervullen met een
bestuurslid uit Wijk bij Duurstede.
Concept verslag algemene ledenvergadering
Woensdag 23 april 2014
Aanwezig: 42 personen inclusief het bestuur: Otto Wttewaall
(voorzitter), Jan van Geest (1ste secretaris), Frans den Toom
(penningmeester, grote excursie), Herman Steenman (ledenbestand, grote
excursie), Hans van Aken (genealogie, Oral History), Olof van Baarzel (OH,
PR), Aletta van Embden (monumenten Bunnik) Norma Mulder (2de
secrearis, verslag, OH, website).
Afwezig met bericht: Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter)
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.35 uur met een hartelijk welkom

aan de aanwezigen. Hij hoopt op snelle afwikkeling van deze formele
vergadering, zodat we snel kunnen gaan genieten van de lezing van Wijnand
Thoomes, waar we lang naar hebben uitgekeken.
Joop van Herwijnen is afwezig. Verder geen mededelingen.
2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Jan van Geest, Frans den Toom.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld; unanieme instemming tot
herverkiezing van de aanwezigen door middel van applaus.
Als nieuw bestuurslid heeft Aletta van Embden uit Bunnik zich aangemeld in
2013. Zij heeft enige maanden op proef meegedraaid en zou graag officieel
toetreden tot het bestuur. Het bestuur stelt voor haar te benoemen. De
aanwezigen stemmen daarmee in met een hartelijk applaus.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april
2014
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.
5. Jaarverslag 2013 van de secretaris
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2013 en begroting 2014 van de penningmeester
Toelichting Frans den Toom. In algemeen is er een financieel gezond 2013
achter de rug. De uitgave van het boek van Wim van Amerongen De
Wederopbloei van Wijk heeft winst (ongeveer € 3000,-) opgeleverd.
In de balans staan nog vorderingen, die inmiddels binnen zijn. Op de
spaarrekening staat nu ook een wat groter bedrag. Het algemeen vermogen is
gegroeid. Het boekenfonds heeft wat meer geld gekregen.
De kosten voor de uitgave van het tijdschrift zijn gunstiger dan begroot,
vanwege efficiënt uitgeven (driemaal – waaronder éen dubbelnummer – in
plaats van 4 maal).
Over het financieel jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen.
7. Verslag kascommissie
R. Melchers en Henrik Pothuizen (alleen Roel Melchers is aanwezig)
Kascommissie heeft grote waardering voor het werk van de penningmeester.
Punt van aandacht is het feit dat Tussen Rijn en Lek formeel
verantwoordelijk is voor het financieel beleid van de archeologie groep Leen
de Keijzer. Deze administratie wordt door de archeologiegroep zelf gevoerd;
tot op heden heeft de penningmeester van Tussen Rijn en Lek geen inzage in
deze cijfers. De kascommissie vindt dat dit nodig is en stelt voor dat snel te

regelen.
De kascommissie stelt ook voor de groei-ambitie (nu streven naar 550 leden)
wat te hoger te stellen.
De penningmeester wordt gedechargeerd met een applaus voor zijn financiele
beleid voor 2013, met uitzondering van het beleid van de archeologiegroep. De
voorzitter stelt dat het bestuur zo snel mogelijk in overleg gaat met de
archeologie club om dit te regelen.
8. Benoeming nieuw kascommissielid
Henrik Pothuizen wil nog een jaar in de kascommissie zitten. De voorzitter
vraagt wie volgend jaar als tweede kascommissielid wil fungeren. Roel
Melchers legt uit dat het niet veel werk is. Het betreft eigenlijk maar één avond
nakijken en één avond overleg met de penningmeester per jaar. Hans
Schemmekes meldt zich aan. Hans Schemmekes stelt voor een reservelid te
benoemen. Roel Melchers wil wel reserve zijn.
9. Diversen:
Beleidsplan 2014 tot 2018
Een van de voorwaarden voor de ANBI status is een beleidsplan, voor publiek
toegankelijk. Derhalve heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld. Vanwege
de invoeringsdatum voor deze eis, moest dat snel geregeld. Hetgeen inhoudt
dat er niet met de leden is overlegd. Het beleidsplan staat op de site. Iedereen
die er wat over wil opmerken, vragen, toevoegen, kan dit per mail of
schriftelijk melden bij secretaris Jan van Geest.
Hans Schemmekes begrijpt de tijdsdruk. Maar hij zou het plezierig hebben
gevonden als het beleidsplan bij de jaarstukken had gezeten. Dan had men in
deze ledenvergadering een discussie kunnen aangaan, indien gewenst.
De secretaris gaat na denken over een goede vorm om over het beleidsplan te
praten. De ledenvergadering is wellicht niet de beste gelegenheid. Misschien is
het mogelijk een weer eens een historische café te organiseren, waarin ook het
beleidsplan besproken kan worden.
Aletta van Embden vraagt of mensen zin hebben mee te denken met haar over
een monumentenbeleid voor Bunnik. Men kan zich aanmelden bij Aletta van
Embden (mail:a.g.van.embden@casema.nl)
Jubileumwerkgroep Tussen Rijn en Lek 50 jaar in 2016
Herman Steenman (lid van de jubileumcommissie) legt uit dat er voor het 50
jarige jubileum verschillende activiteiten op stapel staan. Hij vraagt of er
mensen zijn die interesse hebben om mee te doen of ideeën hebben voor het
jubileum. Er wordt gedacht aan publicaties over toen en nu. We denken ook
aan sociale activiteiten. Men kan zich melden bij Herman Steenman:

hermansteenman@xs4all.nl.
Digitalisering
Roel Melchers geeft een korte toelichting: hij stelt dat het voornamelijk gaat
om het gebruik van de e-mail. Dat is sneller en goedkoper en de frequentie kan
opgevoerd; hij acht een wat informeler contact met de leden ook belangrijk.
De vereniging is niet gewend met e-mail te werken. De mededelingen gaan
nog altijd met de (ouderwetse) post. Volgens Melchers moet er – om zinvol de
mail te gebruiken – minimaal drie a viermaal per jaar gemaild worden om te
laten zien dat de mailadressen niet voor niets zijn gegeven. Het bestand moet
goed bijgehouden worden. Als een adres niet werkt moet het achterhaald en
gecorrigeerd worden. Dat houdt in dat er redelijk wat tijd in gaat zitten. Er zijn
nu zo’n 200 mailadressen aangemeld. Melchers hoopt dat over een jaar 95%
van de leden meedoet.
Er is besloten dat het ledenbestand voorlopig bij Wim van Miltenburg blijft.
Roel Melchers stelt dat de praktijk uitwijst dat twee administraties naast
elkaar niet werkt. Het bestuur moet in dezen een beslissing nemen.
Niek Bruin vraagt – als leek en papierlover en in aanmerking nemend dat 200
nog niet heel veel is – of het niet handig is om nog een paar jaar te wachten tot
iedereen mail heeft. De voorzitter denkt dat zo’n digitaliseringsproces in een
vereniging als de onze per definitie gefaseerd ingevoerd moet worden.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.10 uur
onder dankzegging voor ieders inbreng.
Norma Mulder, 2de secretaris, 27 april 2014

Jaarverslag 2014 van de secretaris
1. Bestuur
Sinds de vorige jaarvergadering wordt het bestuur gevormd door: Otto
Wttewaall (voorzitter) uit ’t Goy; Herman Steenman (ledenadministratie en
grote excursies), Joop van Herwijnen (vice-voorzitter en leider Archeologische
Werkgroep) Frans den Toom (penningmeester en grote excursies )en Hans
van Aken (leider werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek) uit Houten;
Norma Mulder-Mulder (2e secretaris, PR en Oral History) uit Wijk bij
Duurstede, Aletta van Emden uit Bunnik (monumenten) en Jan van Geest (1e
secretaris) uit Odijk.
Het bestuur is zeven keer bijeen geweest. Regulier aan de orde waren: de

financiële zaken, het lezingen- en excursieprogramma; activiteiten van de
werkgroepen en samenwerking met gemeenten en organisaties op cultureel
gebied.
Bijzondere aandacht ging uit de viering van het 50-jarig jubileum in 2016.
Er waren twee bezinningsbijeenkomsten.Thema`s zoals communicatie en de
sociale media, het lustrum en de lange termijn kwamen aan de orde. De leden
zullen geraadpleegd worden om het zicht te vergroten.
2. Ledenbestand
Op 1 januari 2015 heeft de vereniging 501 leden. Het ledenaantal was op 1-12014 514, op 1-1-2013 503, op 1-12012 514 en 522 op 1-1-2011. In 2014 zijn 31
nieuwe leden toegetreden en hebben er 44 bedankt.
Het ledenaantal is op het minimum aantal van 501 leden. Het bestuur vindt
dit de ondergrens.
Ereleden zijn: C. Dekker (overleden), A. Graafhuis; G. de Nie, Halle; P.S. A. de
Wit en L. M. J. de Keijzer (overleden).
3. Relaties met zusterverenigingen
Onze vereniging wisselt verenigingsbladen en aankondigingen van lezingen en
excursies uit met 17 verenigingen in de wijde omgeving. Met zowel de Ned.
Genealogische Vereniging als met de Utrechtse en Amersfoortse afdelingen
wisselen wij ons blad uit. Verder gaat ons blad naar en ontvangen we
regelmatig informatie van: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag,
Het Utrechts Archief, Sabine (een project van de universiteit van Utrecht),
Stichting Publicaties Oud Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Utrechtse
Kastelen Stichting, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het P.J.
Meertens-Instituut en het Ned. Centrum voor Volkscultuur.
4. Beleid
Het bestuur heeft nagedacht over de positie van de vereniging in 2025. Om het
beeld vollediger te maken en ideeën te genereren is besloten in 2015 een
enquête onder de leden te houden. Voorstellen en definitieve acties volgen
daarna.
5. Werkgroepen
– Werkgroep monumenten Houten

De Werkgroep Houten op pad
Al 12 jaar volgt de monumentenwerkgroep, bestaande uit 4 personen de
gemeente kritisch. Door een positief kritische opstelling, het zelf aandragen
van ideeen, zelf in de modder te staan en vooral ook “een lange adem” te
hebben is er in die jaren veel bereikt. Er was steeds een goede
verstandhouding met de betrokken wethouders en hun ambtenaren. Voor een
uitgebreid jaarverslag klikt u hier.
– Werkgroep archeologie “Leen de Keijzer”
De werkgroep had eind 2014 18 leden. In 2014 is 4800 uur aan archeologisch
werk verzet.
In het museum in het Oude Station in Houten was tot in september de zeer
succesvolle (1900 bezoekers) tentoonstelling “Terra sigillata, het wedgwood
van de Romeinen”. Op dit moment is er een nieuwe tentoonstelling: “Midden
Nederland onder de Merovingen”. Leven in de Vroege Middeleeuwen”.
In het kader van educatie werd 36 maal een groep of een school ontvangen. In
samenwerking met Kunst Centraal van de provincie Utrecht draaide het
project “Wie woont en leeft daar?” voor de groepen 6 en 7 van de basisscholen.
De vereniging verrichtte op een aantal plaatsen archeologisch onderzoek. Eind
2014 startte onderzoek op het terrein Steenen Poort. Dit terrein is als sinds de
IJzertijd bewoond.
Diverse, door particulieren geschonken archeologische collecties, zijn
gedocumenteerd en grotendeels aan het Provinciaal Depot Utrecht geleverd.
Deze vondsten zijn gedaan tijdens de verbreding van de A12 in 1976-77.
Het uitgebreide jaarverslag met foto`s vindt u op de website van de
werkgroep (www.archeologiehouten.nl).
De werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek is in 2014 wederom niet
actief geweest. Gezocht wordt naar nieuwe leden om de werkgroep te
activeren.
– Werkgroep Oral History
Oral History of Mondelinge Geschiedenis kan zich al een aantal jaren
verheugen op een grote belangstelling. Men heeft steeds meer interesse in de

persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen. Als definitie van Oral History
wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij
informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen
over hun herinneringen aan dat verleden. Tussen Rijn en Lek” startte eind
2011 met een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van
mensen uit het Kromme Rijngebied wil optekenen en bewaren. In Wijk bij
Duurstede doen Tiny de Rooij en Norma Mulder de interviews, daarnaast
verzamelen zij verhalen die al opgetekend zijn en doen zij – als dat nodig is
archiefonderzoek. In 2014 zijn door hen helaas geen nieuwe interviews
gemaakt. Belangrijkste reden daarvan is gebrek aan tijd en menskracht.
In Werkhoven worden de verhalen opgetekend door Johan van Impelen, René
van Duist en Olof van Baarzel. Johan van Impelen heeft een aantal (nieuwe)
interviews uitgewerkt en gepubliceerd in de losbladige verzamelmap:
”Werkhovense verhalen”. Wie de map wil kopen, mail naar Johan van
Impelen (klik op de naam).
De werkgroep Oral History zoekt nog mensen die in Bunnik en/of Houten
interviews willen houden. Op termijn is het de bedoeling dat de interviews die
in Houten ooit al gedaan zijn (in de jaren 90) ook op de site gepubliceerd
worden. Om vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Deze oproep
deden wij al eerder. Dit leidde niet tot meer interviewers. Daardoor vorderen
we (te) langzaam, maar ja …… we kunnen gen ijzer met handen breken.
Dus…… hebt u belangstelling om te interviewen? Wij houden ons nog steeds
aanbevolen.
Meld u aan bij bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail:
norma.han@casema.nl.
Hoe meer zielen, hoe meer Oral History…..
– Werkgroep PR en website
De nieuwe website is nu drie jaar in de lucht en gezien de vele positieve
reacties, goed ontvangen bij leden en niet-leden. Vrijwel dagelijks ontvangen
we via de site vragen, tips, opmerkingen en bestellingen voor de uitgaven en
publicaties van Tussen Rijn en Lek. Dat is heel mooi!
Ook dit jaar zullen de jaarstukken op de website gepubliceerd worden. U vindt
deze als u de “knop” (boven in de balk) “over ons” aanklikt en
vervolgens jaarstukken.
– Ons vertrouwde PR-middel, de papieren folder, blijft voorlopig bestaan. De
folder zal in 2015 wel geactualiseerd worden.
– (Meer) Leden!
Omdat de historische kring in 2016 50 jaar bestaat willen we in 2015 een
enquête houden onder de leden om een goed beeld te krijgen van wat men
verwacht van de historische kring, of en hoe tevreden men is met wat er nu
aangeboden wordt en wat men (eventueel) veranderd zou willen zien.

Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder leden. We proberen dus op
vele manieren ons ledenbestand op peil te houden. Waar mogelijk presenteren
wij de Historische Kring aan het publiek. Waar mogelijk doen wij mee met
geschiedenisprojecten op bv. scholen. Hiermee hopen wij meer belangstelling,
ook van jongeren, voor onze vereniging te wekken.
– Werkgroep Monumenten Bunnik
Een begin is gemaakt met het opzetten van een monumentenwerkgroep voor
de gemeente Bunnik. Het doel is het verspreiden van kennis van de
(cultuur)historie van ons gebied en het leveren van een positieve bijdrage voor
het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van de gebouwde en
niet-gebouwde omgeving.
Verkend zijn het monumentenbeleid vroeger en nu in Bunnik en de ervaringen
van de werkgroep monumenten van Houten van onze Historische Kring Rijn
en Lek.
Gesprekken met mogelijke geïnteresseerden voor deze werkgroep hebben nog
geen concrete resultaten opgeleverd. Bunnik heeft 60 gemeentelijke
monumenten op de lijst en een aantal omvangrijke rijksmonumenten zoals de
beide Amelisweerden, Rhijnauwen en Beverweert.
In de gaten wordt gehouden welke ontwikkelingen er op dit moment spelen,
die de gemeentelijke monumenten en het landschap aangaan. Voorbeelden
zijn Beverweert, ‘t Burgje-Odijk, en Oud-Amelisweerd (“koeienbrug”).
Komend jaar wordt verder gewerkt aan de monumenten, graag met meerdere
mensen. Dus meld je aan! Nadere informatie bij Aletta van Embden: tel.
0306567325; e-mail:
a.g.van.embden@casema.nl
6. Activiteiten in 2014
Lezingen en excursies
– Op 11 januari was een middagexcursie met 85 deelnemers naar kasteel
Cammingha in Bunnik. Het kasteel is gebouwd rond een woontoren uit 1395.
Op open monumenten dag in 2013 is het gebouw voor het eerst voor het
publiek open gesteld.
– Op 20 februari hield Gerrit Keunen een lezing over de verdwenen molens in
het Kromme Rijngebied. Er waren 45 belangstellenden.
– Op 12 april voerde de grote excursie naar Waterloo en Rixenart in België. Er
waren bijna 50 deelnemers.
– Op 23 april was de jaarvergadering en hield de heer Thoomes een lezing
over zijn boek “Leven met de Lekdijk. 52 deelnemers bezochten de lezing.
– Op 7 juni vond een kleine excursie plaats naar kasteel Rijnhuizen in
Jutphaas. Er waren 31 deelnemers.
– Op 23 oktober is een bijzondere excursie georganiseerd naar het

ondergrondse publiekscentrum, DOMunder, op het Domplein in Utrecht. 76
Deelnemers werden in 3 groepen rondgeleid.
– Op 30 oktober gaf Cecile aan de Stegge een lezing over de geschiedenis van
de psychiatrische zorg in de vorige eeuw. “Gekkenwerk”. Met passie werd ons
kennis bijgebracht over dit buitengewoon interessante onderwerp. 35 Mensen
genoten ervan.
Markten
– Op 6 september waren de historische kring en de archeologische werkgroep
aanwezig op de activiteitenmarkt in Houten.
– Op 5 november was er een historische boekenmarkt in het gebouw van de
Rabobank in Houten. Het was heel geanimeerd, maar er was weinig publiek.
De tijd die de bank beschikbaar stelde. Woensdag van 1600 tot 2000 uur zal
daar mee te maken hebben.
Tijdschrift ‘Het Kromme-Rijngebied’
Het in kleurendruk verschijnend verenigingsblad van de Historische Kring
verscheen in 2014 driemaal, twee gewone nummers en een dubbelnummer.
Alweer de 48e jaargang! De digitalisering is voltooid, dus alle uitgaven ouder
dan 2 jaar zijn inmiddels digitaal beschikbaar.
De redactie bestond uit: C.A. van Burik uit Utrecht, drs. M.A. van der EerdenVonk uit Wijk bij Duurstede, drs. S.G. van Ginkel-Meester uit Zeist, P.J.W.
Koch uit Houten en O.J. Wttewaall uit ’t Goy.
Boeken
In de historische reeks Kromme-Rijngebied is in 2014 geen uitgave geweest.
Open Monumenten Dag
In 2014 was het thema van de Open Monumentendag “Op Reis”.
In Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik waren vele monumenten
opengesteld en waren andere activiteiten georganiseerd. De belangstelling was
groot.
Leden van onze vereniging waren, in alle drie gemeenten, direct betrokken bij
de organisatie van de OMD of verleenden hun medewerking bij de uitvoering.
Op de diverse locaties was voor belangstellenden informatie over de
Historische Kring verkrijgbaar.
Het bestuur wil langs deze weg nadrukkelijk iedereen die op een of
andere manier actief is geweest voor onze vereniging bedanken
voor zijn of haar inzet.
Jan van Geest, secretaris Odijk, maart 2015

