Vereniging Oud-Linschoten
Zaterdag: 14 maart 2020
Tijd: 10:00 uur. Plaats: “Bibliotheekruimte ”De Brede Vaart”
Agenda Algemene ledenvergadering
1. Opening om 10.30 uur
2. Verslag van de ALV 2019
3. Jaarverslag 2019 van de secretaris
4. Financieel verslag 2019, begroting 2020 en verslag kascommissie
5. Nieuw lid kascommissie
6. Verkiezing nieuw bestuur.
Jeannette Huizenga-Luteijn is aftredend als bestuurslid en herkiesbaar.
Dick Daniëls heeft aangegeven te stoppen als penningmeester en als bestuurslid.
Jeannette heeft zijn werkzaamheden als penningmeester inmiddels overgenomen.
Om het bestuur compleet te maken, zochten wij nu twee bestuursleden. Onze zoektocht
heeft succes gehad: Wij stellen Aagje Nell en Hans Bakker voor als nieuwe bestuursleden.
Als er geen tegenkandidaten bij de secretaris worden voorgedragen, vragen wij de ALV hen
als bestuurslid te benoemen.
7. Afscheid Dick Daniëls als bestuurslid van Vereniging Oud-Linschoten
8. Vaststelling “Beleidsplan 2020-2022”.
9. AVG
10. St. Openmonumentendag
11. Gelegenheid tot vragen stellen
12. Plannen voor 2020, mededelingen en evt. discussie
 Voor april hebben wij ook dit jaar de heer Reinink uitgenodigd om iets te komen
vertellen over de oorlogsjaren in Linschoten.
 Maandag 4 mei: Presentatie door Jetske van den Burger: over de tijd dat haar moeder in
Ravensbrück heeft doorgebracht.
 Op zaterdag 13 juni organiseren wij een excursie naar Buren. U kunt deelnemen aan de
stadswandeling en een bezoek brengen aan de Lambertuskerk. ’s Middags kunt u het
museum “Buren en Oranje” bezoeken. Een intekenlijst is aanwezig.
 Op openmonumentendag in september met dit jaar als thema “Leermonumenten” bent
u weer van harte welkom.
13. Wat verder ter tafel komt.
14. Pauze
15. Een presentatie door Gerrit van Oudenallen: Schippers en schepen uit Linschoten.
16. Sluiting

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”
De ALV vindt plaats op zaterdag 9 maart 2019 in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Opening.
De voorzitter, Boukje Zaadstra, heet de 41 aanwezigen om 10.15 uur welkom op de 6e
Algemene Ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”.
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig:
Hans Bakker en Ineke Ros.
Verslag Algemene Ledenvergadering 10 maart 2018.
De notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt door de ALV goedgekeurd. De voorzitter
meldt dat binnen de vereniging 5 werkgroepen het bestuur ondersteunen. Er is nu ook
een werkgroep voor de boerderijen. Het nieuwe archiveringssysteem maakt veel
gegevens van de vereniging toegankelijker met name voor de jeugd.
Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2018 en begroting 2019.
De kascommissie bestaande uit Richel Kleiweg en Gerda van Vliet vragen aan de ALV van
de Vereniging “Oud-Linschoten” de penningmeester te dechargeren over het financiële
verslagjaar 2018. De ALV gaat hiermee akkoord. Het advies van de kascommissie is om de
financiën in de toekomst te gaan digitaliseren. De penningmeester geeft een toelichting
op de begroting. De ALV keurt het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 van de
penningmeester goed.
Nieuw lid kascontrolecommissie.
Aangezien Richel Kleiweg inmiddels twee jaar lid is van de kascommissie moet hij nu als
zodanig aftreden. Ineke de Jonge-Grootegoed geeft aan plaats te willen nemen in de
kascommissie.
Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Dick Daniëls heeft aangegeven dat hij wil terugtreden als penningmeester. Hij wil wel nog
als algemeen bestuurslid optreden. Om het bestuur weer compleet te maken, zoeken wij
nog een bestuurslid.
Gelegenheid tot vragen stellen.
Peter Versloot complimenteert de vereniging met het mooie ledenblad.
Plannen voor 2019 / mededelingen.

Het bestuur wil dit jaar de volgende onderwerpen op de maandelijkse zaterdagen gaan
behandelen:

In april: Presentatie door de heer Reinink over zijn oorlogsjaren in Linschoten.
In mei: Presentatie door Aart Stigter, zijn levensverhaal en de Linschotenloop.
25 mei: ’s middags en ’s avonds het vertonen van de film van Erik de Goederen en de
mooiste op de open monumentendag 2017 gemaakte foto’s.
In juni een excursie met de bus naar Haastrecht naar het Gemaal en Bisdom van Vliet.
Er ligt een intekenlijst klaar.
In september: wordt op OMD weer groots uitgepakt met verkleedde figuranten n.a.v. het
thema Plekken van Plezier. Met als extra een kermis op de Gouwe Berg

Wat verder ter tafel komt.

9.
10.

11.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Boukje het officiële deel van de
vergadering. Zij nodigt iedereen uit om na de pauze en de koffie de presentatie van de
heer Knook bij te wonen.
Pauze met koffie of thee.
De presentatie van de heer Knook
Na de pauze houdt de heer Knook een boeiend verhaal met lichtbeelden over de tijd dat
zijn overgrootvader burgemeester van Linschoten was. Bijzonder is de extra inbreng van
de aanwezige familieleden en enkele toehoorders.
Sluiting.
Rond 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun
inbreng.

Jaarverslag over 2019

Inleiding
Voor u ligt het 6e jaarverslag van de “Vereniging Oud-Linschoten”.
In 2019 zijn wij met veel dingen bezig geweest, maar de organisatie en de activiteiten op Open
Monumentendag op 14 september springen er toch wel uit. De dag was mede door het prachtige
weer en de meer dan 150 vrijwilligers een gigantisch succes.
De afgelopen jaren zijn wij vaak met onze huisvesting bezig geweest. Daarom zijn wij blij dat wij van
de gemeente nog steeds een lokaal en een extra ruimte voor opslag in de “Brede Vaart” op basis van
antikraak kunnen huren.
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 inmiddels 34 bedrijven bereid gevonden “Vriend van VOL” te worden
en te blijven.
Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de stemmen van
de Rabobankleden mocht onze penningmeester € 527,33 ontvangen. Van dit bedrag willen wij een
ruime lucht- en stofdichte vitrinekast aanschaffen.
Ook kan men ons bij BP aan de Europabaan in Woerden steunen door € 0,01 per liter getankte
brandstof te doneren. Dit bracht ook dit jaar weer bijna € 100 op.
Leden(administratie)
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Op 1 januari 2020 waren 304 personen lid
van onze vereniging. Dit is een aanwas van 26 personen in dit jaar.
Van de 304 leden waren er 59 gezinsleden.
Twee leden van onze vereniging zijn dit jaar overleden en 4 leden hebben opgezegd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd.

Wat is er gedaan door de vereniging?

•

De algemene jaarvergadering is gehouden op 9 maart 2019.

•

Wij hebben als vereniging op Koningsdag een kraam ingericht om onze vereniging te
promoten.

•

Wij hebben als vereniging deelgenomen aan de Burendag op 22 september met een kraam.
Jammer genoeg was het ook dit jaar geen mooi weer en werden alle activiteiten binnen in
“de Brede Vaart” georganiseerd. Gezien de beperkte ruimte was dit niet optimaal.

•

Met de opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne hebben wij het schilderij van oudburgemeester G. v.d. Valk Bouman laten restaureren en van een mooie lijst laten voorzien.

•

De extra ruimte in de “Brede Vaart” voor opslag van onze eigendommen staat inmiddels
bomvol. Fijn dat deze ruimte gehuurd kan worden en dat deze spullen droog en veilig
bewaard kunnen worden.

•

De etalage van de oude fysiotherapie-ruimte hebben wij tijdelijk ingericht met spullen van
onze vereniging.

•

Wim Raven heeft een verjaardagskalender ontworpen met prenten van Linschoten. De
opbrengst van de verkoop is bestemd voor onze vereniging.

•

Er is goed contact met de nieuw opgerichte Stichting Oud Montfoort (SOM).

•

Het college van B&W is met ons kennis komen maken en is door ons door het dorp
rondgeleid.

•

Wij hebben een aantal rondleidingen door Linschoten verzorgd.

•

Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij de heropening van RHC Streekarchief in
Woerden.

•

Het bestuur met een aantal vrijwilligers heeft op uitnodiging van wethouder Herman van
Wiggen een bezoek gebracht aan het Utrechts Archief.

•

De film van Openmonumentendag 2017 is tweemaal vertoond in “de Vaart”.

•

Het schilderij Winterlandschap Linschoten geschilderd door Huijzer is in samenwerking met
de gemeente gerestaureerd en getaxeerd.

•

Als vereniging denken wij mee met het organiseren van 75-jaar bevrijding.

•

Er is een nieuw Beleidsplan 2020-2022 geschreven

•

Er is een Privacyverklaring opgesteld in het kader van de AVG.

•
•

Er is driemaal een Verenigingsblad uitgegeven en zevenmaal 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 door Rob Grootveld een archiveringssysteem ontwikkeld.
Er is een werkgroep die krantenknipsels en foto’s archiveert en digitaliseert via dit systeem.

•

Er is een werkgroep die het beheer heeft over de in ons bezit zijnde streekkleding.

•

Er is een werkgroep boerderijen. Dit groepje wil alle boerderijen in ons werkgebied gaan
inventariseren. Fotograferen en van elke een beschrijving maken.

•

Een aantal leden denkt mee in de Projectgroep “Cultureel Historische Waarden Check” van
de gemeente.

•

Elke tweede zaterdag van de maand is ons lokaal open en hebben dan een thema.
Onze onderwerpen:

Januari :
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:
September:
Oktober:
November:
Sinterklaas”.
December:
•
•

Nieuwjaarsbijeenkomst met een fotopresentatie en een expositie van onze
aanwinsten.
Presentatie door Erik Stoop over “Molens rond Linschoten”.
ALV + presentatie door de heer Knook over “Zijn familiegeschiedenis”.
Presentatie door de heer Reinink over WOll.
Presentatie door Aart Stigter over de Linschotenloop en zijn levensverhaal.
Excursie naar Haastrecht: Het museum “Paulina Bisdom van Vliet” en het
gemaal “De Hooge Boezem”.
Open Monumentendag; thema “Plekken van Plezier”
Presentatie door Wim Raven “Linschoten in de Krant”
Presentatie door Adri en Mariëlla Paap: “De verre geschiedenis van
“ De Linschoter Quiz”.

Janneke Hilgeman zorgt er voor dat de activiteiten van onze vereniging in de regionale
kranten aandacht krijgen. Veel van deze krantenknipsels staan op onze website.
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. Veel mensen maken hier
inmiddels gebruik van.

•

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.

•

Wij hebben onze leden weer een nieuwjaarskaart gestuurd met een foto van oud Linschoten
en een recentere op dezelfde plaats.

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 Richel Kleiweg en Gerda van Vliet .
Evenementen
Op zaterdag 25 mei is de film van OpenMonumentenDag 2017, tweemaal in de grote zaal van “de
Vaart” vertoond, ’s middags om 16.00 en ’s avonds om 20.00 uur. Ongeveer 130 kijkers zijn er
geweest.
De OpenMonumentenDag op 14 september met als thema “Plekken van Plezier” is mede door ons
georganiseerd. Dit in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag Montfoort Linschoten.
 Er was een goochelaar op het kerkplein
 Er reed een bruidsstoet naar het raadhuis
 Er was een doopexpositie in de Grote of St Janskerk
 Je kon foto’s maken in oude kledij in theater “De Wilde Weg”
 Er was een expositie van Burgemeesters in de hal van het Raadhuis








Je kon Oud-Hollandse liedjes meezingen in “de Tol”
Je kon een boottochtje maken over de Linschoten en de Montfoortse Vaart
Er was een kinderkermis op de Gouwe Berg
Op dezelfde dag werd de Nazomermarkt gehouden
Wim Raven had een verjaardagskalender ontworpen. Deze was te koop.
Veel dorpsgenoten hadden zich verkleed en werkten of liepen rond alsof de tijd 100 jaar had
stilgestaan

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 dat wij dubbel hebben.

•

Het zoeken van nieuwe bestuursleden.

•

Mee organiseren OpenMonumentenDag op 12 september met het thema: “Leermonument”.

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

Rekening 2019 van de Vereniging Oud-Linschoten (tussen haken begroting 2019)
uitgaven
1. Organisatiekosten
2. Activiteiten
3. Publicaties
4. Huisvesting
5. Overige kosten
6. Verschil 2019
Totaal uitgaven
Resultaat

(1.000)
(3.000)
( 700)
(2.000)
(1.800)

580
5.040
958
2.010
2.400
246
(8.500) 11.234

inkomsten
7. Contributies
8. Donaties, subsidies
9. Sponsoring
10. Acties

( 4.100)
(2.000)
(1.900)
(500)

Totaal inkomsten

(8.500) 15.743

+

4.182
4.494
3.632
3. 435

4.509

1. Bestuurs/administratiekosten, bankkosten RABO-bank, verzekering, , representatie, enz.
2. Dit betreft naast de kosten van de algemene ledenvergadering (270) vooral de kosten van de
open monumentendag OMD (2.000 excl. de inkomsten van 1.365 die bij 8 staan zodat per
saldo 635 voor rekening van VOL blijft), de busreis naar Haastrecht (uitgaven 1.200 , de
inkomsten van 1.155 staan bij 10) en de filmvertoning van de OMD-2017 in het Dorpshuis
(uitgaven 800 , de inkomsten staan bij 10). Daarnaast is vaker de voormalige bibliotheek +
geluid gehuurd voor de zaterdag-presentaties.
3. Dit zijn de uitgaven voor het ledenblad, laatstelijk de extra-uitgave met oude advertenties
over Linschoten.
4. De huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in de Brede Vaart (125 per maand): 1.500
alsmede de huur van een extra opslagruimte in de Brede Vaart (42 per maand): 510.
5. Werkmaterialen, koffie/thee/suiker/melk/koek, restauratie portret burgemeester, aankoop
boeken en Nieuwjaarskaarten 2020. De renovatie van het Angelusklokje kon na betaling van
569 voor een zwaardere klepel en de ontvangst van de bijdrage van het Prins Bernard
Cultuurfonds (1.324 geboekt bij 8) worden afgerond.
6. Dit is een correctiepost
7. VOL heeft thans meer dan 300 leden. De contributie van nieuwe leden die de laatste
maanden van 2019 lid werden en betaalden geldt voor 2020 en is hier niet meegenomen. Als
meer dan de vereiste contributie werd betaald is dat wel meegeteld.
8. Naast de subsidie van de gemeente Montfoort (1.027 die vooral voor de presentaties op de
zaterdagen wordt benut), de RABO-clubkascampagne 2019 (527) en diverse kleinere
donaties betreft dit ook de inkomsten van de OMD (1.365 waaronder bijdragen van de

RABO-bank en en de Stchting OMD) en de eerdergenoemde bijdrage van het Prins Bernard
Cultuurfonds voor het Angelus-klokje (1.324).
9. De sponsorinkomsten van “Vrienden van VOL” stegen aanzienlijk, met name door een
grotere nieuwe sponsor.
10. Naast de flink gestegen verkopen (van boeken,ballenbusjes, kalenders, bouwplaten, klokjes,
lepeltjes, enz), het vrijwillige “koffiegeld” bij de presentaties en de rondleidingen door gidsen
betreft het ook de bijdragen voor de excursie naar Haastrecht (1.155) en de entree voor de
film over de OMD-2017 in het Dorpshuis (485).
Toelichting: Zoals al aangegeven zijn de verschillen tussen begroting en rekening in sommige
gevallen tamelijk groot als gevolg van uitgaven/ontvangsten mbt het afronden van het Agelusklokjeproject, de filmvertoning van de OMD-2017, een onverwachte toename van de sponsorinkomsten
en stijging van de verkopen. Hierdoor is er een flink positief resultaat dat zeer welkom is.

BALANS per 31-12-2019
RABO-betaalrekening

8.323

RABO-spaarrekening

12.002

Contant (kleine kas bij penn.m)

206

Contant (kleine kas in VOL-lokaal)

120

Apparatuur, historisch materiaal

p.m.

Ballenbusjes, verk boeken enz

p.m.

(kas kledingcommissie: 269,30)

p.m.

Totaal

20.651

1. voor kosten van toekomstige huisvesting en inrichting wordt - gezien de tijdelijkheid van de
huidige huisvesting en de hoop op een meer passende historische locatie in de toekomst een bedrag van 10.000 gereserveerd.
2. Voor de aanschaf van goed werkmateriaal voor presentaties, vastleggen van foto en
beeldmateriaal, scannen, opslag enz wordt een bedrag gereserveerd (2.000).
3. Voor de kosten van een tweede lustrum reserveren wij 500 per jaar, dwz thans 1.000.
4. Een risico-reserve ivm grotere projecten zoals de OMD en recent het Angelus-klokje
verschaft de nodige zekerheid om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Linschoten, 18 januari 2020 (D.D.)

