Vereniging Oud-Linschoten
Zaterdag:

10 maart 2018

Tijd:

10:00 uur

Plaats:

“Wapen van Linschoten & Snelrewaard”

Agenda Algemene ledenvergadering:

1. Opening
2. Verslag van de ALV 2017
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris
4. Financieel verslag 2017, begroting 2018 en verslag kascommissie
5. Nieuw lid kascommissie
6. Verkiezing bestuur
Janneke Hilgeman en Pim van ‘t Woud zijn dit jaar aftredend en zijn voor 5 jaar herkiesbaar.
Om het bestuur weer compleet te maken, zoeken wij nog een bestuurslid.
7. Gelegenheid tot vragen stellen
8. Plannen voor 2018, mededelingen en evt. discussie
9. Wat verder ter tafel komt
10. Pauze
11. Een film (een impressie van Open Monumentendag 2017)
12. Sluiting

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”

De ALV vindt plaats op zaterdag 11 maart 2017 in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Opening.
De
voorzitter, Rumy van den Heuvel, heet de 62 aanwezigen om 10.35 uur welkom op de 4e
Algemene Ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”.
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig:
De dames Heleen Parre en Ineke Grootegoed en de heren Hans Bakker, Paul de Jonge, Dick
Jelier, Arie van den Heuvel en Piet Hoogendoorn.
Verslag Algemene Ledenvergadering 12 maart 2016.
De notulen worden goedgekeurd.
Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2016 en begroting 2017.
De kascommissie bestaande uit mevrouw Agnes ten Hoeve-de Kruif en de heer
Frank de Goederen, stelt de ALV van de Vereniging “Oud-Linschoten” voor de
penningmeester decharge te verlenen over het financiële verslagjaar 2016. De ALV gaat
hiermee akkoord. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De ALV keurt het
financieel verslag 2016 en de begroting 2017 van de penningmeester goed.
Jaarverslag secretaris.
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt door de ALV goedgekeurd.
Nieuw lid kascontrolecommissie.
Aangezien Agnes ten Hoeve inmiddels twee jaar lid is van de kascommissie moet zij nu als
zodanig aftreden. Richel Kleiweg is bereid om haar plaats in de kascommissie in te nemen.
Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Bij het bestuur hebben zich twee kandidaten gemeld die bereid zijn het bestuur te komen
versterken. Te weten Jeannette Huizenga-Luteijn en Boukje Zaadstra. Aangezien er ook twee
vacatures in het bestuur zijn en er vanuit de ledenvergadering geen bezwaar wordt gemaakt,
worden deze dames in het bestuur gekozen. Wij zijn blij dat het bestuur weer op volle sterkte
is.
Gelegenheid tot vragen stellen.
Blijkbaar is alles duidelijk. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering behalve
dan dat het bestuur bedankt wordt voor het vele werk waaronder het organiseren van de
maandelijkse presentaties.
Plannen voor 2017 / mededelingen.
Het bestuur wil dit jaar de volgende onderwerpen op de maandelijkse zaterdagen gaan
behandelen:

9.

10.
11.

12.

In april: Presentatie door en over het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden”.
In mei: Een kaarten- en fotopresentatie door Adrie van Rooyen uit Montfoort.
In september wordt weer medewerking verleend aan de Open Monumentendag. Het thema is
dit jaar: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Wij willen proberen de Dorpstraat terug te brengen
naar de tijd, zoals die 100 jaar geleden was. Om ook de mensen te laten rondlopen in kleding
uit die tijd hebben wij de medewerking van veel Linschotenaren nodig. Men kan zich nu al
aanmelden.
In oktober willen wij de volledige film van het afscheid van burgemeester De Geus op een
avond vertonen.
Wat verder ter tafel komt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Rumy het officiële deel van de vergadering, niet
voordat hij de secretaris met zijn verjaardag feliciteert. Hij nodigt iedereen uit om na de
pauze en de koffie de film te bekijken.
Pauze met koffie of thee.
Een film.
Na de pauze wordt een deel van de afscheidsfilm van burgemeester De Geus uit 1977
vertoond.
Sluiting.
Rond 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun
inbreng.

Jaarverslag over 2017

Inleiding
Voor u ligt het 4e jaarverslag van de “Vereniging Oud-Linschoten”. Ook in 2017 zijn wij als bestuur,
samen met veel leden, weer druk geweest. Ook tal van Linschotenaren, die geen lid zijn van onze
vereniging, hebben dit jaar hand- en spandiensten voor ons verricht. Tijdens Open Monumentendag
hebben meer dan 125 mensen zich ingezet om dit voor ons grootste evenement uit ons nog korte
bestaan, tot een succes te maken. Velen hebben als figurant meegewerkt. Wij mochten ook heel wat
attributen gratis gebruiken van mensen uit de soms verre omgeving.
Dit is het 4e verslag, dus dit betekent dat wij volgend jaar ons 1e lustrum gaan vieren.
Dit lustrum willen wij opluisteren met een speciale actie: wij willen gelden bijeen brengen waarmee de
Angelusklok uit de toren van de Grote of St-Janskerk kan worden gerestaureerd. Dit project hebben wij
reeds opgestart en de respons is zeer goed.
De afgelopen jaren zijn wij vaak met onze huisvesting bezig geweest. Daarom zijn wij blij dat wij van de
gemeente nog steeds een lokaal in de “Brede Vaart” op basis van antikraak mogen gebruiken.
Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het goede
verloop van alle activiteiten in het afgelopen jaar.
Algemeen
Onze sponsorcommissie heeft 23 bedrijven bereid gevonden “Vriend van VOL” te worden en te blijven.
Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij 158 stemmen van
Rabobankleden mocht onze penningmeester € 690,46 ontvangen. Dit bedrag hebben wij gereserveerd
voor de restauratie van de Angelusklok.
Ook kan men ons bij Texaco aan de Europabaan in Woerden steunen door € 0,01 per liter getankte
brandstof te doneren. Dit bracht dit jaar ruim € 94,-- op, wat betekent dat wij in de top-10 van de meest
gedoneerde verenigingen staan.
Leden(administratie)
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Op 1 januari 2018 waren 255 personen lid van
onze vereniging. Dit is een aanwas van 43 personen in dit jaar. Van de 255 leden zijn er 44 gezinsleden.
Helaas zijn 3 leden van onze vereniging overleden: Mevr. G. Hoogendoorn en de heren Joop Baars en
onze voorzitter Rumy van den Heuvel.
Vier leden hebben om diverse redenen opgezegd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
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Wat is er gedaan door de vereniging?
• De algemene jaarvergadering is gehouden op 11 maart 2017.
• Wij hebben als vereniging deelgenomen aan de open dag van de brandweer met een
fotopresentatie in juni en aan de Burendag in september met een kraam en een videopresentatie
van Open Monumentendag.
• Wij hebben een aantal rondleidingen door Linschoten verzorgd.
• Voor de vereniging “de Christenvrouw” en de Oranjevereniging hebben wij een filmvertoning
verzorgd.
• Er is een verzoek aan de gemeente dan wel aan de ANWB gedaan om de bordjes met
beschrijving van de monumenten in het dorp te vernieuwen.
• Er is tweemaal een Verenigingsblad uitgegeven en achtmaal een Nieuwsbrief verstuurd.
• Er is een werkgroep actief die meedenkt over fondsenwerving en huisvesting.
• Er is een werkgroep, die zich bezighoudt met ons verenigingsblad.
• Er is een werkgroep die krantenknipsels en foto’s archiveert en digitaliseert.
• Een afvaardiging van het bestuur heeft een presentatie bijgewoond over “crowdfunding”.
• Er is een werkgroep actief die het beheer heeft over de in ons bezit zijnde streekkleding. Deze
kleding is aangeschaft, gekregen of gemaakt voor open monumentendag.
• Elke tweede zaterdag van de maand is ons lokaal open en hebben dan een thema.
Onze onderwerpen:
Januari:
Presentatie door dr. Anne Doedens over de streekromanschrijver Herman de Man
in de bibliotheekruimte van de “Brede Vaart”.
Februari:
Virtuele wandeling door Linschoten met quiz: wat of waar is dit?
Maart:
ALV
April:
Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar over wat het Hoogheemraadschap
“De Stichtse Rijnlanden” in onze omgeving doet.
Mei:
Adrie van Rooijen met een presentatie van oude foto’s en kaarten van Linschoten.
Juni:
Foto-presentatie van Linschoten voor 1940. Voorproefje voor OMD.
September: Groots opgezette OpenMonumentenDag: Linschoten 100 jaar geleden.
Oktober:
Vertoning van de volledige afscheidsfilm van Burgemeester de Geus uit 1977.
November: Frank van Rooijen, archivaris van het Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard over wat je in het archief kunt vinden en met welke
regels je dan te maken krijgt.
December: Krijn van der Ham uit Meerkerk met een tentoonstelling en presentatie over
“schaatsen door de eeuwen heen” in de bibliotheekruimte van de “Brede Vaart”.
• Janneke Hilgeman zorgt ervoor dat de activiteiten van onze vereniging in de regionale kranten
aandacht krijgen. Veel van deze krantenknipsels staan op onze website. Ook heeft zij een rubriek
in Zenderstreeknieuws: “Kent u ze nog?” Aan de krantenlezers wordt gevraagd de namen van
de personen die op de foto staan door te geven en zo veel mogelijk informatie over hen te
verstrekken.
• Onze vereniging denkt mee met de gemeente en provincie over het onderhoud en mogelijkerwijs
het terugbrengen in de oorspronkelijke staat van de “Linie van Linschoten”.
• Er is een apparaat aangeschaft, waarmee wij oude films kunnen digitaliseren.
• Elke woensdagochtend is ons lokaal open. Iedereen is dan welkom om historisch materiaal te
komen brengen of alleen maar voor een praatje en koffie of thee.
• Er is een werkgroep boerderijen. Dit groepje wil alle boerderijen in ons werkgebied gaan
inventariseren. Fotograferen en van elke een beschrijving maken. Een behoorlijk grote klus. Dit
jaar is hier door tijdsgebrek weinig mee gedaan. Wellicht dat iemand deze werkgroep wil komen
versterken.
• Onze website: www.oud-linschoten.nl wordt door onze webmaster Wim Ros bijna wekelijks
bijgewerkt met nieuwtjes en foto’s.
• Een team van onze vereniging doet mee aan de “pubquiz” van Libel.
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•
•

Wij hebben onze leden weer een nieuwjaarskaart gestuurd met een foto van oud Linschoten en
een recentere (van Openmonumentendag) op dezelfde plaats.
Het organiseren en geld bijeen proberen te krijgen voor onze lustrum actie om het Angelusklokje
te laten restaureren.

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter
Boukje Zaadstra
Penningmeester
Dick Daniëls
Secretaris
Pim van ’t Woud
Lid Public Relations
Janneke Hilgeman
Algemeen bestuurslid
Jan van Eck
Algemeen bestuurslid
Jeannette Huizenga
Algemeen bestuurslid
vacant
De kascommissie bestond uit Agnes ten Hoeve en Frank de Goederen.
Evenementen
Na de pauze van de ALV, op 11 maart is een deel van de film van het afscheid van burgemeester de
Geus uitsluitend voor de leden vertoond.
De Open Monumentendag op 9 september met als thema “Boeren, Buren en Buitenlui” hebben wij
grotendeels georganiseerd. Dit in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag Montfoort
Linschoten en de Nazomermarkt van de NH-kerk. Rond de 125 mensen liepen als figurant in
streekkleding rond in de Dorpstraat en over het Kerkplein. Er was een klompenmaker en een
messenslijper aanwezig. Bij de fotograaf kon je je in streekkleding laten vereeuwigen. Voor vervoer kon
je terecht bij een oude taxi, een zijspan of de kleivlet. Door de groenteboer of op de kaasbrik kon je je
ook laten rijden. De oude brandweerauto was wel uit de garage gehaald, maar kon door een defect niet
rijden. De bakker verkocht brood en de veldwachter regelde het drukke verkeer. Regelmatig kon je een
koe of een paard tegenkomen.
Ook bij Burendag, 23 september, waren wij actief. Wij hadden een kraampje waar wij ons
promotiemateriaal aan de man probeerden te brengen en leden probeerden te werven. Wij hadden een
groot scherm opgesteld waar wij beelden van de Open Monumentendag vertoonden.
Vrijdagavond 13 oktober hadden wij de grote zaal van “de Vaart” afgehuurd om iedereen de
mogelijkheid te geven om de film van het afscheid van Burgemeester de Geus uit 1977 te komen
bekijken. Leden hadden gratis entree, niet-leden mochten tegen betaling van € 2,-- de film komen zien.
Ruim 200 personen waren aanwezig. De zaal was volledig uitverkocht. Ook dochter Loes de Geus was
als eregast met man en kinderen aanwezig. Oud wethouder, Anne de Goederen hield een korte
inleiding.
Wat moet er nog gedaan worden?
• Ontvangen en inventariseren van historisch Linschotens materiaal en scannen van foto’s en
krantenartikelen.
• Leden en donateurs werven.
• Het organiseren van “zaterdagochtenden”
• De verkoop van ons promotiemateriaal en historisch materiaal wat wij dubbel hebben.
• Het zoeken van een nette opslag voor de inmiddels aardig uitdijende collectie streekkleding en
historisch materiaal.
• Het zoeken van nieuwe bestuursleden.
• Mee organiseren OpenMonumentenDag op 8 september met het thema: “In Europa”.
• Proberen het Angelusklokje in 2018 weer te laten luiden.
Publiciteit
De website van de vereniging is www.oud-linschoten.nl.. Een bezoekje wordt een ieder aanbevolen.
Secretaris:
W.P.H. van ’t Woud
G. v d Valk Boumanstraat 25
3461EK Linschoten
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Rekening 2017 van de Vereniging Oud-Linschoten (tussen haken: begroting VOL 2017)

uitgaven
1. Organisatiekosten
2. Activiteiten
3. Publicaties
4. Huisvesting
5. Overige kosten
Totaal uitgaven
Resultaat

inkomsten
( 1.100)
( 700)
(500)
(1.800)
(2.700)
(6.800)

812
2.402
167
1.500
1.833
6.714

6.
7.
8.
9.

Contributies
Donaties, subsidies
Sponsoring
Acties

Totaal inkomsten

(3.100)
(1.500)
(1.500)
(700)

3.342
3.965
2.545
1.541

(6.800) 11.393
+ 4.679

1. Bestuurs-/administratiekosten, bankkosten Rabo-bank, verzekering, koffie/koek op de zaterdagen en
woensdagen, representatie, enz.
2. Onder meer kosten Algemene ledenvergadering ,maar vooral de uitgaven voor de open
monumentendag: de Dorpstraat anno 1910- 1930 (3.032 bruto maar 1.032 netto na aftrek van de
donaties van RABO-bank en OMD-commissie) en kosten voor de vertoning van de De Geus-film
3. Drukwerk t.b.v. VOL, m.n. ledenblad.
4. Huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in Brede Vaart (125 per maand): 1.500.
5. Betreft de aanschaf van apparatuur zoals een PC (603) en een film-scanner (427) ,
nieuwjaarskaarten, aanschaf boeken, enz.
6. Het ledental steeg naar 255 op 1-1-2018. De contributie van nieuwe leden die de laatste maanden
van 2017 lid werden en betaalden, geldt voor 2018 en is hier niet meegenomen. Als meer dan de
vereiste contributie is betaald is dat wel meegeteld.
7. De subsidie van de gemeente Montfoort van € 1.000 is vooral gebruikt voor de presentaties voor de
inwoners op de zaterdagen. Er waren ook bijdragen van het Hoge Werf-comité van de Hervormde
Kerk van de actie ” Tank en schenk”. Dit betreft ook de al ontvangen bijdrage van de RABO-bank
voor het Angelus-klokje (1.500) en van de RABO clubkascampagne (690) die beide bedoeld zijn om
de financiering van het klokje in 2018 mogelijk te maken.
8. De VOL-werkgroep Fondsenwerving is er met succes in geslaagd de sponsorbijdragen (Vrienden
van VOL) te laten toenemen van 2.188 naar 2.545.
9. De inkomsten uit acties betreffen verkopen van boeken (305), van ballenbusjes á 7,95 linnen tasjes
á 5,- alsmede de opbrengsten van gidsen (rondleidingen) en diverse verkopen.

Toelichting:
Met een zeer uitgebreide invulling van de Open Monumentendag (Dorpstraat anno 1910-1930 met rond
125 figuranten in kledij) en een professionele vertoning van de De Geus-film in de grote zaal van de
Vaart waren de uitgaven voor de Activiteiten veel hoger dan begroot. Daarom is voorzichtig omgegaan
met andere uitgaven.
Het grote positieve resultaat van meer dan 4.000 geeft een erg geflatteerd beeld, omdat bij de
inkomsten donaties werden ontvangen voor het Angelus-klokje (bijna 2.200) die in 2018 erg nodig zullen
zijn voor de financiering hiervan, terwijl aan de uitgavenkant nog gerekend moet worden met de kosten
(circa 750) voor een film over de Open Monumentendag (Dorpstraat anno 1910-1930).

BEGROTING VERENIGING OUD-LINSCHOTEN (VOL) VOOR 2018

uitgaven
1.
Organisatiekosten
2.
Activiteiten
3.
Publicaties
4.
Huisvesting
5.
Overige kosten
Totaal uitgaven
Resultaat

900
2500
600
1500
2500
8000

inkomsten
6. Contributies
7. Donaties, subsidies
8. Sponsoring
9. Acties
Totaal inkomsten

3.500
1.500
2.400
600
8.000
0

1. Bestuurs-/administratiekosten, bankkosten Rabo-bank, verzekering, representatie, enz.
2. De gebruikelijke kosten van de Algemene ledenvergadering, kosten presentaties zaterdag alsmede
de kosten OMD-2018. De kosten van een film over de OMD-bedragen ongeveer 750. Voor het
jubileumjaar 2018 (VOL bestaat 5 jaar) staan extra activiteiten en dus ook uitgaven op het
programma. De actie Angelus-klokje loopt.
3. Met name kosten ledenblad
4. Huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in Brede Vaart (125 per maand): 1.500.
5. Werkmaterialen, PC-onderhoud, koffieapparaat, nieuwjaarskaarten, extra huur grotere zaal, aanschaf
historische zaken. De opslag van historisch materiaal (historische kleding) vraagt om een oplossing.
Onder deze post vallen ook de onvoorziene uitgaven.
6. De contributie (15 voor 1 lid, 10 voor gezinsleden) blijft gelijk. Lichte groei ledental.
7. De gemeente Montfoort heeft aan VOL ook voor 2018 een subsidie van € 1.000 beschikbaar gesteld.
Dit bedrag wordt vooral gebruikt om de presentaties op de zaterdagen mogelijk te maken. Verder:
koffiegeld en vrijwillige bijdragen.
8. Verdere groei van de sponsorinkomsten (Vrienden van VOL) zal moeilijk zijn.
9. Dit is de verkoop van Linschotense ballenbusjes, linnen VOL-tasjes, historische boeken, lepeltjes
e.d. en de opbrengst van rondleidingen.
Toelichting:
De kosten van de actie-Angelusklokje bedragen ongeveer 6.500. VOL heeft op zich genomen het herstel
van het klokje te bekostigen, maar dat kan alleen met behulp van bijdragen van velen. Inmiddels zijn er
bijdragen van de RABO-bank (1.500 en 690 van de clubkascampagne), van de Hervormde gemeente
Linschoten (500) en is er een toezegging van het Prins Bernard Cultuurfonds (maximaal 1.500). Om het
resterende bedrag van ongeveer 2.300 bijeen te krijgen is VOL een campagne onder de bevolking van
Linschoten begonnen ( e-mail aan de leden, pers, flyers huis aan huis).
Meerjarenbeeld:
De inkomsten voor de jaren 2019 e.v. kunnen (met een meerjarige subsidie toezegging van de
gemeente) vrij constant op een bedrag van ongeveer 8.000 worden gesteld.
De uitgaven zijn lastiger in te schatten en hangen met name af van te ontplooien (grotere) activiteiten en
van de huisvesting en opslag.

BALANS per 31-12-2017
RABO-betaalrekening
Contant (kleine kas)
Apparatuur, historisch materiaal
Ballenbusjes, draagtasjes VOL
Totaal

14.938
638
p.m.
p.m.
15.576

De rekening bevat al ontvangen bijdragen voor het Angelusklokje (1.500 + 690 + 500) en de
gemeentesubsidie voor 2018 (1.000).
Een reserve voor de aanschaf van presentatie/vastleg/scan en ander werkmateriaal is noodzakelijk.
Met een reservering voor de kosten van toekomstige huisvesting en inrichting op een meer passende
historische locatie (5.000) kijkt VOL vooruit.
Voor de kosten van een tweede lustrum reserveren wij 500 p/jr.
Linschoten, 7 februari 2018 (D.D.)

