Vereniging Oud-Linschoten
Zaterdag: 9 maart 2019
Tijd: 10:00 uur. Plaats: “Wapen van Linschoten & Snelrewaard”
Agenda Algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Verslag van de ALV 2018
3. Jaarverslag 2018 van de secretaris
4. Financieel verslag 2018, begroting 2019 en verslag kascommissie
5. Nieuw lid kascommissie
6. Verkiezing nieuw bestuur.
Dit jaar treden er geen bestuursleden af.
Dick Daniëls heeft aangegeven dat hij wil stoppen als penningmeester en volgend jaar als
bestuurslid. Om het bestuur weer compleet te maken, zoeken wij nog één of twee bestuursleden.
7. Gelegenheid tot vragen stellen
8. Plannen voor 2019, mededelingen en evt. discussie
 Voor april hebben wij de heer Reinink uitgenodigd om iets te komen vertellen over de
oorlogsjaren in Linschoten.
 In mei komt Aart Stigter, recordhouder op de halve marathon van Linschoten, van alles
vertellen over de Linschotenloop, en over “hardlopen en zijn leven”.
 In juni organiseren wij een excursie naar Haastrecht. Wij willen dan het “Gemaal de Hooge
Boezem ” en het museum “Paulina Bisdom van Vliet” bezoeken.
 Op openmonumentendag in september met dit jaar als thema “Plekken van plezier” bent u
weer van harte welkom. Wij zijn druk bezig om hiervan een leuk spektakel te maken.
9. Wat verder ter tafel komt.
10. Pauze
11. Een presentatie door de heer H.D. Knook over zijn voorouders die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de 2e helft van de 19e eeuw in Linschoten; van 1875 tot 1908 was de heer P.H. Knook
burgemeester van Linschoten en een jaar langer burgemeester van Snelrewaard.
12. Sluiting
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Notulen van de Algemene ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”
De ALV vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018 in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard.
















Opening.
De
e
voorzitter, Boukje Zaadstra, heet de 57 aanwezigen om 10.30 uur welkom op de 5 Algemene
Ledenvergadering van de “Vereniging Oud-Linschoten”.
De volgende leden zijn met bericht van verhindering afwezig:
De dames Ria de Haan en Gerda van Vliet en de heren Wim Gielbert, Frank de Goederen, Richel
Kleiweg en Piet Hoogendoorn.
Verslag Algemene Ledenvergadering 11 maart 2017.
De notulen worden goedgekeurd.
Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2017 en begroting 2018.
De kascommissie, bestaande uit de heren Frank de Goederen en Richel Kleiweg, beiden afwezig,
stelt de ALV van de Vereniging “Oud-Linschoten” schriftelijk voor de penningmeester decharge
te verlenen over het financiële verslagjaar 2017. De ALV gaat hiermee akkoord. De
penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De ALV keurt het financieel verslag 2017
en de begroting 2018 van de penningmeester goed.
Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris wordt door de ALV goedgekeurd.
Nieuw lid kascontrolecommissie.
Aangezien Frank de Goederen inmiddels twee jaar lid is van de kascommissie moet hij nu als
zodanig aftreden. Gerda van Vliet, weliswaar niet aanwezig, heeft aangegeven plaats te willen
nemen in de kascommissie.
Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Janneke Hilgeman en Pim van ‘t Woud zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar. Bij het bestuur
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Dit betekent dat zij weer voor 5 jaar bestuurslid
zijn. Om het bestuur weer compleet te maken, zoeken wij nog een bestuurslid.
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 en het organiseren van de maandelijkse
presentaties.
Plannen voor 2018 / mededelingen.
Het bestuur wil dit jaar de volgende onderwerpen op de maandelijkse zaterdagen gaan
behandelen:
In april: Presentatie door Anne de Goederen over de gemeentelijke herindeling.
In mei: Een soort kunst en kitsch.
In juni een excursie met de bus naar het Klokkenmuseum in Asten en een rondleiding door de
fabriek van Koninklijke Eijsbouts. Bij de secretaris kan men zich hiervoor opgeven.
In september wordt weer medewerking verleend aan de Open Monumentendag.
Wat verder ter tafel komt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Boukje het officiële deel van de vergadering. Zij
moet nog wel even meedelen dat wij afgelopen jaar het 250 e lid hebben mogen inschrijven. Dit
is Wim Gielbert. Hij heeft zich weliswaar vanwege ziekte afgemeld, maar zal toch thuis met een
presentje worden blij gemaakt. Boukje nodigt iedereen uit om na de pauze en de koffie de film
te bekijken.
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Pauze met koffie of thee.
Film.
Na de pauze wordt de film vertoond die een impressie is van Open Monumentendag 2017,
gemaakt door Erik de Goederen.
Sluiting.
Rond 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.
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Jaarverslag over 2018

Inleiding
Voor u ligt het 5e jaarverslag van de “Vereniging Oud-Linschoten”. Dit betekent dat onze vereniging in 2018
haar 1e lustrum heeft gevierd. Dit hebben wij gedaan met het project: het restaureren van het Angelusklokje
uit de toren van de Grote of St-Janskerk. Hiervoor hebben wij gelden bijeen gebracht. Dankzij giften van
heel veel Linschotenaren, van de Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Hervormde gemeente
Linschoten en de stichting “OPA” is het gelukt. Het klokje heeft met Kerst weer geluid en zal in de toekomst
zeker vaker geluid worden.
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 29 bedrijven bereid gevonden “Vriend van VOL” te worden en te blijven.
Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij 130 stemmen van
Rabobankleden mocht onze penningmeester € 633,22 ontvangen. Dit bedrag gaan wij gebruiken voor de
restauratie van het portret uit 1946 van burgemeester Gerrit van der Valk Bouman, gemaakt door
kunstschilder Willem van Leusden. Dit schilderij was toe aan een grondige opknapbeurt.
Ook kan men ons bij BP aan de Europabaan in Woerden steunen door € 0,01 per liter getankte brandstof te
doneren. Dit bracht dit jaar bijna € 100 op.
Leden(administratie)
De ledenadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Op 1 januari 2019 waren 278 personen lid van
onze vereniging. Dit is een aanwas van 24 personen in dit jaar.
Van de 278 leden waren er 57 gezinsleden.
Helaas is de heer Otto ter Reegen dit jaar overleden. Hij was de maker van het schilderij, waarop ons logo
gebaseerd is.
Zes leden hebben om diverse redenen opgezegd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd.

Wat is er gedaan door de vereniging?
 De algemene jaarvergadering is gehouden op 10 maart 2018.
 Wij hebben als vereniging deelgenomen aan de Burendag op 22 september met een kraam.
Jammer genoeg was het weer spelbreker en moesten wij de kraam opbreken en alles naar ons
lokaal verplaatsen.
 Er is door Rob Grootveld een archiveringssysteem ontwikkeld.
 Een afvaardiging van onze vereniging was aanwezig bij de onthulling van de maquette “de Linie van
Linschoten”
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Er is in de “Brede Vaart” een extra ruimte gehuurd om onze eigendommen droog en veilig te
kunnen bewaren.
Er is in samenwerking met Wim Raven een workshop georganiseerd om de bouwplaten in elkaar te
zetten.
Wij hebben een aantal rondleidingen door Linschoten verzorgd.
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.
Er is een werkgroep actief die het beheer heeft over de in ons bezit zijnde streekkleding.
Elke tweede zaterdag van de maand is ons lokaal open en hebben dan een thema.
Onze onderwerpen:
Januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie door dhr. Wim Raven over de klokken en
toren van Linschoten.
Februari:
Presentatie door Hans Knijff over de Dorpstraat.
Maart:
ALV + filmbeelden van afgelopen OpenMonumentenDag
April:
Anne de Goederen over de gemeentelijke herindeling van 1989.
Mei:
Bezoekers konden hun “zolderschatten” laten beoordelen door een viertal experts.
Juni:
Excursie naar het Klokkenmuseum in Asten en een rondleiding door de fabriek van
Koninklijke Eijsbouts.
September:
OpenMonumentenDag.
Oktober:

Presentatie door de auteurs Adri den Boer en Henk Treur, van het boek “De Lange
Linschoten door de eeuwen heen”.

November:

Linschoter quiz

December:

Presentatie door JanHein Heimel over de boerderij Landzicht en de bewoners, de
familie Van Eck.

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.
Er is een koffiezetapparaat aangeschaft.
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.
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. Wellicht
dat iemand deze werkgroep dit jaar 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. Een aantal keren heeft dit een
gratis portie bitterballen opgeleverd. (de prijs voor de meeste goede antwoorden per ronde)
Wij hebben onze leden weer een nieuwjaarskaart gestuurd met een foto van oud Linschoten en een
recentere op dezelfde plaats.
Het afronden van onze lustrumactie om het Angelusklokje te laten restaureren.
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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 Frank de Goederen en Richel Kleiweg.
Evenementen
Na de pauze van de ALV, op 10 maart is er een impressie van de film van OpenMonumentenDag 2017,
uitsluitend voor de leden, vertoond.
De OpenMonumentenDag op 9 september met als thema “In Europa” is mede door ons georganiseerd. Dit
in samenwerking met de Stichting Open Monumentendag Montfoort Linschoten. Het Angelusklokje werd
symbolisch overgedragen aan de gemeente. Wij konden de burgemeester meedelen dat de totale kosten
van de restauratie door ons zijn bijeengebracht.
De kerktoren kon beklommen worden.
De promotiefilm van Koninklijke Eijsbouts en een filmpresentatie van openmonumentendag van 2017
waren bij het Wapen te zien.
Wim Raven had een bouwplaat van de St Jans kerk en van het Kruispunt ontworpen. Deze waren te koop.
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 14 september met het thema: “Plekken van plezier”.
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 VERENIGING OUD-LINSCHOTEN (VOL) VOOR 2018 (tussen haken cijfers begroting 2018)
uitgaven
 Organisatiekosten
 Activiteiten
 Publicaties
 Huisvesting
 Overige kosten
 Verschil 2018
Totaal uitgaven
Resultaat

( 900)
(2.500)
( 600)
(1.500)
(2.500)
(8.000)

493
3.792
447
1.793
1.310
134
7.969

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

( 3.500) 4.132
(1.500) 2.017
(2.400) 1.916
(600) 470

Totaal inkomsten

(8.000) 8.535

+

566



Betuurs/administratiekosten, bankkosten RABO-bank, verzekering, koffie en koek, representatie,
enz.
 De kosten van de algemene ledenvergadering (254), kosten maandelijkse presentaties op de
tweede zaterdag (huur geluidsboxen, boekenbonnen/bloemen voor sprekers) alsmede de kosten
van de film over de OMD-2017 (750). Voor het jubileumjaar 2018 (VOL 5 jaar) is door VOL de
restauratie van het Angelus-klokje tot stand gekomen. Tegenover de uitgaven (5.985 voor het klokje
en 711 voor promotie/actiekosten) staan de inkomsten uit de zeer geslaagde actie onder de
inwoners van ons dorp (meer dan 3.000 !!!) , bijdragen van de Hervormde Gemeente (500), OPA
(174) en diverse verkopen waarna een bedrag van ca 2.800 resteert. De busreis van juni naar Asten
leverde behalve veel tevredenheid ook een positief saldo op.
 Dit betreft vooral de kosten van het ledenblad.
 Huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in de Brede Vaart (125 per maand): 1.500 alsmede voor een
deel van 2018 de huur van een extra opslagruimte in de Brede Vaart.
 Werkmaterialen (m.n. voor documentatie), aanschaf van een Bravilor koffiezetapparaat (427), de
nieuwjaarskaarten, extra huur grotere ruimten tbv de zaterdag presentaties (197) en de aanschaf
van historische materialen (zoals de bouwplaten van de 2 kerken).
 Dit is een correctiepost
 De contributie opbrengst steeg naar ruim 4.000 door een voortgezette ledengroei naar 275. De
contributie van nieuwe leden die de laatste maanden van 2018 lid werden en betaalden geldt voor
2019 en is hier niet meegenomen. Als meer dan de vereiste contributie werd betaald is dat wel
meegeteld.
 De gemeente Montfoort verleende VOL ook voor 2018 een subsidie van 1.000. Dit bedrag is vooral
gebruikt voor de presentaties op de zaterdagen. Naast de RABO-clubkascampagne 2018 (633)
waren er diverse vrijwillige bijdragen (o.a. de koffiebijdragen op zaterdag).
 De sponsorinkomsten (Vrienden van VOL) liepen terug door het afhaken van sponsors maar blijven
belangrijk.
 Dit betreft de verkoop van bouwplaten van de 2 kerken. Ballenbusjes, tasjes, boeken, lepeltjes enz en
de opbrengst van rondleidingen (gidsen).
Toelichting:
Mbt de resterende kosten van het Angelus-klokje (2.800) : al in 2017 werd van de RABO-bank hiervoor
1.500 en 690 ontvangen. In 2019 komen nog de extra kosten van de klepel (470) terwijl een
subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds (maximaal 1.500) loopt. Door lagere
organisatiekosten en overige kosten dan geraamd en hogere contributieopbrengsten is er per saldo een
positief resultaat van 566.
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Begroting 2019 van de Vereniging Oud-Linschoten (begroting VOL 2019)
uitgaven
 Organisatiekosten
 Activiteiten
 Publicaties
 Huisvesting
 Overige kosten
Totaal uitgaven
Resultaat











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

1.000
3.000
700
2.000
1.800
8.500

Totaal inkomsten

4.100
2.000
1.900
500
8.500
0

Bestuurs/administratiekosten, bankkosten Rabo-bank, verzekering, representatie, enz.
Onder meer kosten Algemene ledenvergadering maart 2019 maar vooral de uitgaven voor de open
monumentendag (OMD-2019) waaraan VOL actief gaat meedoen net zoals in 2017. Ook dit jaar
wordt (juni?) een busreis georganiseerd.
Drukwerk tbv VOL,m.n. ledenblad.
Huur anti-kraak van 1 leegstaand lokaal in Brede Vaart (125 per maand): 1.500 plus opslagruimte
(500).
Betreft de aanschaf van benodigde apparatuur en materialen, P.C.-gebruik, de nieuwjaarskaarten,
aanschaf boeken. Voor de zaterdag-presentaties worden veelal grotere ruimten gehuurd, al dan niet
met extra geluidsinstallatie. Het burgemeestersportret wordt professioneel gerestaureerd (ca 700).
De onvoorziene uitgaven vallen onder deze post.
Het ledental is vooralsnog gelijk gehouden (of halen we de 300 in 2019?).
Naast de subsidie van de gemeente Montfoort (1.000) en de opbrengst van de RABOclubkascampagne 2019 wordt gerekend op enkele kleinere donaties (zoals koffiegeld). Gehoopt
wordt op een voortzetting van de bijdragen van de “Vrienden van VOL“.
De fondsenwerving via de sponsorbijdragen verloopt wat moeilijk maar lijkt te verbeteren.
De verkoop van ballenbusjes, linnen VOL-tasjes, boeken, bouwplaten en de opbrengst van
rondleidingen is onderdeel van de activiteiten.

Toelichting:
Het Angelusklokje-project wordt in 2019 afgerond met de uitgaven voor de klepel (470) en de
subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds (1.200???). De OMD-2019 zal organisatorisch en
financieel een flinke aanslag doen op de vereniging.
Meerjarenbeeld:
Voor de jaren na 2019 kunnen de inkomsten (inclusief meerjarige subsidie van de gemeente van 1.000) op
ruim 8.000 worden gesteld. De uitgaven zijn sterk afhankelijk van de te ontwikkelen activiteiten en
eventuele andere huisvesting. Het totaalbeeld ziet er redelijk uit.
BALANS per 31-12-2018
RABO-betaalrekening

3.813

RABO-spaarrekening

12.000

Contant (kleine kas)

329

Apparatuur, historisch materiaal

p.m.

Ballenbusjes, draagtasjes VOL

p.m.

Totaal

16.142
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1.
2.
3.
4.

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
5.000 gereserveerd.
Voor de aanschaf van goed werkmateriaal voor presentaties, vastleggen van foto en
beeldmateriaal, scannen enz wordt een bedrag gereserveerd (2.000).
Voor de kosten van een tweede lustrum reserveren wij 500 per jaar.
Een risico-reserve ivm grotere projecten zoals de OMD en het Angelus-klokje verschaft de nodige
zekerheid om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Linschoten, 1 februari 2019 (D.D.)
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