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SHHV Leden jaarvergadering donderdag, 22 maart 2018
Plaats: de Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden
Tijd: 19:30-20:00

Alle stukken voor de Ledenvergadering liggen vanaf 19.15 in de Dam ter inzage.
AGENDA
1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag van de Ledenvergadering van 20 maart 2017

3.

Jaarverslaglegging 2017:
- Jaarverslag 2017 ter kennisname
- Vaststelling jaarrekening 2017
- Verslag van de Kascommissie 2017 en decharge van het bestuur
- Benoeming leden Kascommissie 2018

4.

Stand van zaken SHHV en vooruitblik 2018
- Goedkeuring Beleidsplan 2018

5.

Vaststelling Begroting 2018

6.

Bestuursverkiezing 2018
Aftredend en terstond herkiesbaar zijn de bestuursleden;
• Mevrouw M.J. Mulder-Snauw;
• De heer P. O.J. van der Horst;
• De heer P.D. Baas
Tegenkandidaten dienen tenminste 72 uur voorafgaand aan de ledenvergadering
door tenminste 10 leden schriftelijk bij het bestuur te worden voorgedragen.

7.

Rondvraag en sluiting
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 20 maart 2017
Locatie: Kasteel te Woerden
AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Niek de Kort (vz), Magdaleen Mulder, Lex Albers (1e penningm.),
Rowena Kemkes, (2e penningm.), Peter van der Horst, Frans Langen(1e secr.).
AFWEZIGE BESTUURSLEDEN: Piet Baas (met kennisgeving)
AANWEZIG: 22 leden, vastgelegd op presentielijst.
AGENDAPUNTEN:
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Mededelingen.
De voorzitter herinnert aan het feit dat 2017 een jubileumjaar is; de vereniging bestaat 60
jaar. We zullen dit feit op passende wijze gedenken, onder andere via een bijzondere uitgave
van Heemtijdinghen (2017-3) en wellicht een nog nader te plannen speciale bijeenkomst.
Voorzitter deelt mede dat een aantal leden hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn
bij deze ALV.
2. Verslag van de Ledenvergadering van 22 maart 2016
Verslag wordt goedgekeurd met dankzegging aan de notulist.
3. Verslag van de extra Ledenvergadering van 12 mei 2016
Verslag wordt goedgekeurd met dankzegging aan de notulist.
4. Stand van zaken SHHV en vooruitblik 2017
Voorzitter deelt mede dat het weer goed gaat met het besturen van de vereniging; enig
aandachtspunt is nog de uitgave van 4 nummers Heemtijdinghen per jaar. Er zijn maar 3
nummers in 2016 uitgekomen. Het 4e nummer van 2016 is vorige week verzonden.
Vooruitblik op het komend jaar laat zien dat de Redactie van Heemtijdinghen weer op volle
sterkte is, Ben Bles is teruggetreden en er zijn 2 nieuwe leden aangetreden, Evert de Jong en
Iman Vroman, en we verwachten in 2017 weer 4 nummers uit te brengen.
Alle lezingen en excursies die voorbereid worden door de Activiteitencommissie zijn al rond
voor 2017. De opkomst bij deze sessies is goed te noemen.
De Boekentafel draait prima en de resultaten komen direct ten goede aan onze vereniging.
Het ledental is ongeveer gelijk gebleven.
Het bestuur tracht dit jaar meer inhoud te geven aan 2 nieuwe activiteiten,
Oral History in ons gebied en we trachten de jeugd warm te krijgen voor historie.
Hulp en ondersteuning hiervoor is zeer welkom!
5. Jaarverslaglegging 2016
- Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 is ter kennisname; niemand heeft hier vragen over.
- Vaststelling jaarrekening 2016.
Penningmeester Lex Albers geeft nog volgende toelichting:
• Het positieve resultaat ten gevolge van het uitgeven van 3 nummers HT wordt
toegerekend aan de bestemmingsreserve jubileumjaar 2017; dan bestaat de SHHV
60 jaar;
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•

Onder Lasten bij diversen is de bijdrage aan de herdruk van het SHB boek
“Woerden binnen de stadsgracht” van € 1800 opgenomen. Dit bedrag wordt begin
2017 met SHB verrekend (zie Passiva van de Balans);
Er worden geen vragen gesteld, waardoor de jaarrekening wordt vastgesteld.

-

-

Verslag van de Kascommissie 2016 en decharge van het bestuur.
De Kascommissie heeft op 23 februari de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring aan
het financiële verslag. Ben Rigter doet uitgebreid verslag van de bevindingen van de
kascommissie.
Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd. Het verslag van de kascommissie is
ondertekend aan de penningmeester overhandigd.
Benoeming leden Kascommissie 2017
De nieuwe leden voor de kascommissie 2017 zijn de heren Ben Rigter en Gerard Lieverse.

6. Vaststelling begroting 2017..
De penningmeester licht toe dat er een sluitende begroting is. De contributie is iets lager
ingeschat doordat er een aantal niet-betalers waren. Voor het jubileum jaar wordt gedacht
aan een dubbelnummer van HT en een bijdrage aan een boekwerk dat in 2017 wordt
uitgegeven.
De vergadering stemt in met de begroting en deze wordt als zodanig vastgesteld.
7. Oproep voor leden die het bestuur en commissies willen versterken
Voorzitter vraagt aandacht voor een tweetal vacatures, te weten een 2e secretaris voor
communicatie met media en PR-beleid en een nieuw lid voor de activiteitencommissie, die
lezingen en excursies voorbereid. Mensen kunnen zich bij hem aanmelden.
8. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Voorzitter sluit hiermee de vergadering om 19:50 uur.

Frans Langen
20 maart 2017
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Jaaroverzicht Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) - 2017
Algemeen
Net als het voorgaande jaar was ook 2017 een goed jaar voor onze vereniging waarin we
bovendien het zestigjarig bestaan mochten vieren! De lezingen en excursies, georganiseerd
vanuit de ‘activiteitencommissie’, werden goed tot zeer goed bezocht en de ‘boekentafel’
wist steeds een mooie collectie boeken te presenteren waaruit belangstellenden hun keuze
konden maken. Dat leverde een mooie bijdrage op aan onze Stichting Stichts-Hollandse
Bijdragen (SHB). De ‘boekentafel’ was ook aanwezig bij een tweetal evenementen en ook dat
leverde belangstelling op, alsmede omzet en ook nieuwe leden. Daarnaast verschenen vier
reguliere uitgaven van “Heemtijdinghen”, plus een extra dik jubileumnummer, en elf
Nieuwsbrieven. Onze website werd goed bezocht en natuurlijk beleefden we vele leuke
momenten bij diverse gelegenheden. Al deze activiteiten werden uitgevoerd en mogelijk
gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder die inzet zou onze vereniging nooit kunnen
bestaan. Voor dat alles past een welgemeend woord van dank!
Lezingen
18 januari 2017, locatie De Dam, Woerden. Aantal bezoekers: 75.
Bezit, Bezat, Bezeten – een reconstructie van historisch grondbezit in de provincie
Utrecht - een lezing door Ad van Ooststroom.
14 februari 2017, locatie De Dam, Woerden. Aantal bezoekers: 75.
Stille Getuigen - een lezing door Jan van Es.
20 maart 2017, locatie Het Kasteel, Woerden. Aantal bezoekers: 80.
Het Limesgebied in West Nederland - een lezing door Marieke van Dinter.
25 april 2017, locatie De Dam, Woerden. Aantal bezoekers: 90.
Woerden als Garnizoensstad - een lezing door Rob Alkemade.
22 mei 2017, locatie Het Kasteel, Woerden. Aantal bezoekers: 45.
Het Stoomgemaal Kamerik-Teijlingens - een lezing door Ruud Mees.
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26 juni 2017, locatie Het Dorpshuis, Harmelen. Aantal bezoekers: 80.
Buitens langs de Oude Rijn - een lezing door Gerrit van Oosterom, met medewerking
van de Werkgroep Harmelen.
4 juli 2017, locatie De Rank, Montfoort. Aantal bezoekers: 70.
BOERenERFGOED - een lezing door Marina Laméris.
12 september 2017, locatie De Dam, Woerden. Aantal bezoekers: meer dan 80.
In de Winkel van Sinkel - een lezing door Jan Bark.
9 oktober 2017, locatie Het Kasteel, Woerden. Aantal bezoekers: meer dan 70.
Utrechtse Meesters en de Caravaggisten - een lezing door Ina Bertsch.
22 november 2017, locatie Lutherse Kerk, Woerden. Aantal bezoekers: meer dan 75.
500 jaar Reformatie in Woerden en omgeving - een lezing door Sander Wassing
Jaarlijkse “ds. Haitsmalezing” met medewerking van de Lutherse Gemeente.
14 december 2017, locatie De Dam, Woerden. Aantal bezoekers: meer dan 50.
Het verhaal achter de Woerdense Altaarsteen - een lezing door Karel Innemée.
De lezingen werden goed tot zeer goed bezocht. Daarmee zet de trend ook dit jaar door: een
stijging van het aantal bezoekers. Met name de onderwerpen die ‘dichtbij’ de eigen
leefwereld staan, mogen zich in een grote belangstelling verheugen.
Excursies
25 maart 2017, locatie Woerden. Aantal deelnemers: circa 20.
Langs Industrieel Erfgoed in Woerden - Middagexcursie onder leiding van Jan van Es.
Jan van Es voerde de deelnemers langs de voorheen gevestigde melkfabriek, thans een
groot flatgebouw dat is vormgegeven met een knipoog naar het verleden. We
bezochten verder het defensieterrein, panden van kaashandel, andere nijverheid, en
nutsbedrijven.
25 mei 2017, locatie Kamerik. Aantal deelnemers: circa 20.
Het Stoomgemaal Teijlingens - Ochtendexcursie met Peter van der Horst.
Peter van der Horst gaf de bezoekers een toelichting op de aanwezige installaties,
gevolgd door een demonstratie. We kregen een goede indruk van dit bijzondere
monument.
26 augustus 2017, locatie Steenwijk en Veenhuizen. Aantal deelnemers: 47.
Rams Woerthe en de Gestichten - Dagexcursie met medewerking van Historizon.
In Steenwijk staat het huis Rams Woerthe, een woonhuis dat aan het einde van de 19e
eeuw werd gebouwd door de plaatselijke industrieel en filantroop Jan Hendrik Tromp
Meesters. Het werd in Jugendstill ontworpen door de architect Van Gendt, die vooral
bekend is van het Concertgebouw in Amsterdam. Meesters gaf de Gooise kunstenaar
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Co Breman opdracht om op de wanden schilderingen aan te brengen die te maken
hebben met het agrarisch bedrijf. Bijzonder zijn de decoraties in de hal in de vorm van
uilen, hagedissen en katachtigen. Boven het bordes van de monumentale trap vinden
we een fraaie glas-in-lood voorstelling van de uit Delft afkomstige A. le Comte. Het
behoort tot de tien mooiste glas-in-loodramen van ons land. In de villa bevindt zich
een mooie expositie over het leven en werk van de Amsterdamse stadsbeeldhouwer
Hildo Krop, die uit Steenwijk afkomstig is. De reis voerde in de middag naar
Veenhuizen. Dit dorp veranderde in 1823 volledig van karakter toen er drie ‘gestichten’
werden gebouwd voor wezen, landlopers en bedelaars. De Maatschappij van
Weldadigheid wilde de armen heropvoeden via arbeid op het land en in het veen. Van
vrijwillige deelname was nauwelijks sprake en daarom veranderden de instellingen al
snel in dwanggestichten. Tot op de dag van vandaag zijn er nog twee gevangenissen in
deze plaats: Norgerhaven en Esserheem, de laatste gehuisvest in het voormalige
Tweede Gesticht. Een van de gestichten biedt thans onderdak aan het
Gevangenismuseum. Tussen de Middeleeuwse lijfstraffen en de huidige vormen van
rechtspraak en detentie ligt een groot, en boeiend, verschil. Met gidsen die het midden
hielden tussen conferencier en wandelende encyclopedie, gaat het verleden letterlijk
opnieuw leven. Een mooie dag, met bijzondere plaatsen, een prima gezelschap en
nuttig om allerlei banden weer eens aan te halen.
Zaterdag 28 oktober 2017, locatie Utrecht. Aantal deelnemers: circa 20.
Langs plekken van de Utrechtse Meesters - Middagexcursie met Ina Bertsch.
Tijdens deze mooie stadswandeling bekeken we Utrecht vanuit een ongebruikelijke
hoek, namelijk waar de schilders van de Utrechtse School (navolgers van Carvaggio) in
Utrecht hebben geleefd en gewerkt, en waarom ze juist op die plek woonden.
Algemene Ledenvergadering
20 maart 2017, locatie Kasteel, Woerden. Algemene Ledenvergadering.
14 december 2017, locatie De Dam, Woerden. Extra Algemene Ledenvergadering.
Tijdens deze extra Algemene Ledenvergadering werden de statuten van de SHHV
opnieuw en met algemene instemming vastgesteld, dit met het oog op het later
aanvragen van de zogeheten ANBI-status van onze vereniging. De vergadering besloot
tevens, met twee onthoudingen van stemming, om de contributie met € 5.—per jaar
te verhogen voor die (hoofd)leden die de Nieuwsbrief per post willen blijven
ontvangen, dit in verband met de sterk gestegen verzendkosten. Voor een
uitgebreider verslag van de Algemene Leden vergadering wordt verwezen naar de
notulen.
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Ledenbestand
Stand per
Hoofdleden
Partnerleden
Donateurs
Totaal

1 januari 2017
519
61
0
580

31 december 2017
525
63
0
588

Nieuwsbrieven
Er verschenen elf Nieuwsbrieven in het verslagjaar. Deze uitgave wordt verzorgd vanuit het
bestuur en bevat – naast de aankondigingen van de komende lezingen en activiteiten – ook
altijd een selectie van aardige weetjes, aankondigingen en dergelijke. In de maanden
juli/augustus verscheen een gecombineerd nummer van deze maandelijkse publicatie.
Heemtijdinghen
Er verschenen vijf uitgaven in het verslagjaar (2016-4 en 2017 t t/m 3). De redactie heeft
deze veelzijdige nummers gevuld met stuk voor stuk interessante artikelen. Het vijfde
nummer (2017-4) was een extra nummer van Heemtijdinghen, in het kader van het 60-jarig
bestaan van onze vereniging. Na een lange periode van een meer dan essentiële bijdrage aan
het telkens weer tot stand komen van Heemtijdinghen, beëindigde Ben Bles zijn redactionele
werkzaamheden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd!
Overlijden Nico Plomp
Op 4 juli 2017 overleed Nico Plomp, medeoprichter van onze vereniging. Onze wortels reiken
zestig jaar terug in de historie en sindsdien onderscheidt de SHHV zich in het ontsluiten van
historie – in brede zin – voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. Het heeft Zijne
Koninklijke Hoogheid behaagd om Nico Plomp te benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van
Bodegraven-Reeuwijk, de heer Dirk-Jan Knol. De uitreiking vond (vlak voor zijn overlijden)
plaats op 29 juni jl. Nico werd onder andere onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet als
plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Hij schreef meer dan
honderd genealogische publicaties en bevorderde de kwaliteit van genealogisch onderzoek.
Jarenlang was Nico niet alleen het ‘gezicht’ van de genealogie in Nederland, maar ook bekend
als nauwgezet onderzoeker van historie. Tot zijn bekendste werken behoren “Woerden 600
jaar stad”, “Bodegraven en Boreft”, en “Oranje en Montfoort – De afstamming van prins
Willem Alexander uit de burggraven van Montfoort”. Wij kijken met eerbied en
dankbaarheid terug op alles wat Nico voor onze vereniging heeft betekend. Hij maakte
onderscheid en leerde ons onderscheiden.
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Jubileum
In 2017 bestond de vereniging zestig jaar. Ter gelegenheid hiervan verscheen een extra, en
ook extra dik, nummer van Heemtijdinghen. In deze uitgave wordt teruggeblikt op onze eigen
historie en staan we stil bij het werk van onze medeoprichter Nico Plomp. Aan de andere
kant is er ook ruimte om vooruit te kijken naar mogelijke nieuwe activiteiten, zoals het
ontwikkelen van een bijdrage aan het geschiedenisonderwijs in ons werkgebied. Daartoe zijn
de eerste contacten met het onderwijsveld gelegd. Naast deze speciale uitgave verscheen
ook een reproductie van een afbeelding uit circa 1500 waarop het land tussen IJssel en Rijn
is afgebeeld. Met dank aan Het Utrechts Archief. De kaarten zijn via de boekentafelstand
beschikbaar voor alle leden, en worden geleverd in een stevige koker. Als derde en laatste
‘jubileumactiviteit’ geldt een speciale bijdrage van € 1.500 aan de Hollandse Vereniging voor
Genealogie 'Ons Voorgeslacht', ten behoeve van de totstandkoming van de publicatie van
het zevende deel van de “Utrechtse Parentelen”. Begin 2018 werd dit tevens ‘vertaald’ in
een extra lezing over Genealogie.
Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Niek de Kort
bestuurslid en voorzitter
Magdaleen Mulder
bestuurslid en vicevoorzitter
Frans Langen
bestuurslid en eerste secretaris
(Vacature)
bestuurslid en tweede secretaris
Lex Albers
bestuurslid en eerste penningmeester
Rowena Kemkes
bestuurslid en tweede penningmeester
Peter van der Horst
bestuurslid en ledenadministrateur
Piet Baas
bestuurslid, contactpersoon Werkgroep Harmelen
Het bestuur vergaderde zevenmaal. De meeste activiteiten waren gericht op het zoveel
mogelijk continueren van alle activiteiten van de vereniging, alsmede het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten op het gebied van Oral History – in samenwerking met RPL-TV Woerden,
en Geschiedenisonderwijs – in overleg met het onderwijsveld.
Redactie Heemtijdinghen
Bob Becking
José de Kruif
Roelof Hamoen
Iman Vroman
Evert de Jong
(Vacature)

hoofdredacteur
redacteur, teruggetreden per 31 december 2017
redacteur
redacteur
redacteur
redacteur
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De redactie kwam tweemaal bijeen en organiseerde haar werkzaamheden verder via de
elektronische media. Auteurs kwamen grotendeels uit het netwerk van de redactie, en
verder op basis van suggesties van leden. De redactie beoordeelt de kopij en maakt deze in
samenspraak met de auteur gereed voor publicatie. Daarnaast ziet de redactie toe op de
grafische vormgeving, het drukwerk en de verdere afwerking. Heemtijdinghen mag zich
verheugen in een uitstekende kwaliteit en wordt, ook buiten het werkgebied van onze
vereniging, gezien als een vooraanstaande uitgave.
Commissie activiteiten
Margriet Noordergraaf voorzitter
Marianna Kersten
commissielid
Albert van Dieijen
commissielid
(Vacature)
commissielid
Vaste gast bij de vergaderingen van de commissie is de SHHV voorzitter. De commissie
organiseert alle lezingen en excursies, maakt afspraken over locaties en de uitvoering, en
onderhoudt een uitgebreid contactennetwerk. De commissie kwam zeven maal bijeen.
Onderwerpen voor lezingen en excursies kwamen uit de persoonlijke netwerken van de
commissieleden, en verder uit suggesties van leden van de vereniging. In haar keuze
probeert de commissie steeds een evenwicht te bewaren tussen onderwerpen die een direct
verband houden met de oorsprong van het werkgebied van onze vereniging, en
onderwerpen van meer generieke aard. In enkele gevallen lukte het om een spreker
daarnaast ook te interesseren voor een publicatie in Heemtijdinghen.
Commissie Boekentafel
Peter van der Horst
voorzitter en administrateur
Tineke Mees
commissielid
Frans van Bork
commissielid
Bas van Noort
commissielid (tot december 2017)
Gert-Jan Sluijs
commissielid (vanaf december 2017)
De commissie heeft veel tijd en moeite gestoken in het vinden van een nieuwe archiefruimte
waar tevens de voorraden van de SHB-publicaties, oude nummers van Heemtijdinghen en
dergelijke, kunnen worden bewaard. Na jarenlang gastvrijheid te hebben genoten bij de
firma Gevaert, kon een begin worden gemaakt met de verhuizing naar een nieuwe ruimte in
Het Oude Landt. Voorts organiseerde de commissie het jubileumcadeau in de vorm van een
mooie reproductie van een oude kaart. Daarnaast organiseerde de commissie bij iedere
lezing een ‘boekentafel’ en vertegenwoordigden zij de vereniging op een
verkoop/informatiestand tijdens het evenement “Tien jaar Historizon” in Castellum Hoge
Woerd, in de Meern (18 februari 2017), en tijdens de jaarlijkse “Koeiemart” in Woerden (25
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oktober 2017). Al deze activiteiten leverden leuke contacten op, droegen bij aan de
bekendheid van onze vereniging, hielpen bij het werven van nieuwe leden, en leverde de
SHB ruim € 3.000 aan inkomsten op.
Verzendgroep
Vrijwilligers in de Heemtijdinghen/Nieuwsbrief verzendgroep zijn Ad en Corry van Hulten,
Gerry Postma, Frans Langen, Rowena Kemkes, Peter van der Horst en Niek de Kort.
Website en Twitter
Gerrit Blankesteijn en Lex Albers zorgen voor het beheer van onze website. Naast het
periodieke onderhoud aan de website, werden regelmatig nieuwsberichten en activiteiten
aangekondigd. Nieuwe boekuitgaven, jaarverslagen en de maandelijkse nieuwsbrief kregen
ook een plaats op de website. Op verzoek is verder een beschrijving van de namen van de
afdelingen van Weddesteijn uit 2008 op de website geplaatst. Naast dit alles werd
regelmatig via Twitter aandacht besteed aan de historie van onze streek. Al onze lezingen
werden door middel van een persbericht aan de media aangekondigd, zodat ook niet-leden
hiervan kennis konden nemen.
Stichts-Hollandse Bijdragen
Het bestuur van de vereniging vormt tevens het bestuur van de Stichting Stichts-Hollandse
Bijdragen (SHB). Via de SHB is in 2017 een herdruk van Limes en Linie verschenen. Eerder
werd dit boek in 2004 uitgegeven. Dankzij een deal op de beursvloer kon voor de vormgeving
van het boek (dat geheel opnieuw moest worden opgemaakt) gebruik worden gemaakt van
de diensten van Ine de Knoop van het vormgevingsbureau “Ien!”
Vaststelling
Dit verslag werd vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 maart
2018.

Namens het bestuur van de SHHV,

Niek de Kort / voorzitter

Frans Langen / secretaris
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ACTIVA
Vast

Voorraad

Vlottend

Borg Post NL
Verrekenen met SHB
Debiteuren
Vooruitbetaald

Liquide

1 januari 2017
-

220,00
310,00
-

Kas boekentafel
Kas
ING RC
REGIOBANK RC
REGIOBANK SPAAR
Totaal

31 december 2017
-

220,00
34,45
901,14
-

Balans per
31 december 2017
Reserve
Bestemmingsreserve
220,00
Verrekenen met SHB
Vooruit ontvangen
Nog te betalen

7,823.464,08
1.135,50
15.000,00

0,00453,21
11.002,46

2.489,78
10.000,00

20.121,76

12.611,26

12.709,78

LASTEN
Realisatie
2016

Realisatie
31 december 2017

1 januari 2017 31 december 2017
9.759,78
8.821,18
5.000,00
-

Totaal

Exploitatie
van 1 januari 2017 tot
Begroting
31 december 2017

Heemtijdinghen
Nieuwsbrief
Porto mailing Nieuwsbrief
Porto mailing Heemtijdinghen
Printkosten
Enveloppen/brochures/ledenkaart
Zaalhuur

6.085,88
545,55
1.423,25
197,45
214,83
801,25

8.004,90
388,48
2.118,27
537,25
888,75

8.500,00
400,00
1.200,00
300,00
250,00
900,00

Sprekers
Diversen
Kosten boekentafel
Excursies
Website hosting en naam
Jubileumjaar
Bestuurskosten
Administratie
Bankkosten
Vereniging,represent/verzekering/KvK
Afschrijving
Kasverschil
Projectgroep Harmelen

1.109,00
2.300,00
33,74
2.892,50
61,40

1.046,00
3,12
225,03
2.892,00
61,40
5.237,09
617,10
0,02
215,67
283,59
70,00

1.300,00
100,00
50,00
3.000,00
75,00
5.000,00
150,00
50,00
250,00
500,00
-

Resultaat (positief)

1.182,95

Contributie
Partnerleden
Giften/Legaten
Verzendvergoeding
Advertentie-opbrengsten

Totaal

SHHV-boekhouding 2017.xlsx/Balans

77,89
28,97
211,90
502,69
60,00

17.729,25

Verkoop boekentafel
Excursies

Renteopbrengsten
Overige baten

1.800,00
3.350,00
211,98

3.406,25
383,83

2.950,00
-

20.121,76

12.611,26

12.709,78

Realisatie
31 december 2017

BATEN
Begroting
31 december 2017

12.756,25
610,00

12.602,50
550,00

12.500,00
600,00

568,00

465,00

400,00

-

-

-

260,00

30,00-

260,00

Realisatie
2016

20,84
2.878,50

130,14
2.815,00

50,00
3.000,00

46,52
589,14

2,46
114,97

50,00
165,00

5.938,60

5.000,00

22.588,67

22.025,00

Resultaat (negatief)
22.588,67

22.025,00

PASSIVA
31 december 2017
9.759,78
-

17.729,25

16-2-2018

Toelichting
Balans
Debiteuren betreft vnl. restitutie teveel betaalde portokosten
In 2017 is de ING-rekening opgeheven en zijn we overgestapt naar de Regiobank.
Reserve is met € 938,60 gedaald. (zie verklaring bij exploitatie)
Bestemmingsreserve wegens 60-jarig jubileum is in 2017 ingezet (cf. begroting).
Vooruit ontvangen betreft contributies 2018 en een bijdrage voor de canon van Bodegraven (€ 2.950)
Crediteuren betreft vnl. porto december aan PostNL
Exploitatie
Heemtijdinghen: in 2017 verschenen 5 nummers, 2016-04 en 2017-01 t/m 2017-04
het jubileumnummer 2017-04 is ten laste van de jubileumreserve gebracht
Porto Heemtijdinghen is hoger dan begroot (nacalculatie 2016 wegens 3 ipv 4 nummers
en vijf nummers in 2017)
Printkosten hoger dan begroot, ivm langere, dus zwaardere nieuwsbrieven
Kosten boekentafel hoger wegens verhuizing en herinrichting archief
Kosten jubileumjaar betreffen:
Bijdrage Ons Voorgeslacht
€
1.500,00
Extra uitgave Heemtijdinghen
€
2.997,68
Kaart voor leden
€
739,41
Bestuurskosten betreffen notariskosten wijziging statuten (ANBI-status)
Kosten vereniging betreffen representatie en afscheid bijzondere leden
Advertentie-opbrengsten lager dan begroot wegens afboeking vordering 2016
Renteopbrengsten zijn vrijwel nul

SHHV-boekhouding 2017.xlsx/Balans
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SHHV-begroting 2018
Exploitatie
LASTEN
Realisatie
2017
Heemtijdinghen
Nieuwsbrief
Porto mailing Nieuwsbrief
Porto mailing Heemtijdinghen
Printkosten
Enveloppen/brochures/ledenkaart
Zaalhuur
Sprekers
Diversen
Kosten boekentafel
Excursies
Website hosting en naam
Jubileumactiviteiten
Bestuurskosten
Administratie
Bankkosten
Vereniging,represent/verzekering/KvK
Projectgroep Harmelen

8.004,90
388,48
2.118,27
537,25
888,75
1.046,00
3,12
225,03
2.892,00
61,40
5.237,09
617,10
0,02
215,67
283,59
70,00

Resultaat (positief)

Begroting
2018

Realisatie
2017

8.500,00
500,00
1.300,00
300,00
200,00
900,00
1.200,00
50,00
50,00
3.000,00
400,00
300,00
50,00
80,00
300,00
70,00
-

Totaal

22.588,67

17.200,00

Contributie
Partnerleden
Giften/Legaten

Advertentie-opbrengsten
Verkoop boekentafel
Excursies

Renteopbrengsten
Overige baten

Resultaat (negatief)

BATEN
Begroting
2018

12.602,50
550,00

12.800,00
600,00

465,00

500,00

30,00-

150,00

130,14
2.815,00

50,00
3.000,00

2,46
114,97

100,00

5.938,60
22.588,67

17.200,00

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat:

Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden
internet: www.shhv.info

bank:

NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te
Woerden

KvK-nummer:

40.46.44.34

telefoon: 0348 - 41 7577
e-mail:
mail@shhv.info

Beleidsplan 2018
Het beleid van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) voor het jaar 2018 omvat in
eerste instantie het continueren van de reguliere activiteiten voor leden en overige
belangstellenden. Hiertoe behoren:


Het organiseren van elf lezingen, waarvan negen in Woerden, een in Montfoort en een in
Harmelen. Traditiegetrouw omvat dit ook de zogeheten Ds. Haitsmalezing in november (te
houden in de Lutherse Kerk). De meeste lezingen worden in Woerden gehouden in de
locatie De Dam, en verder in Het Kasteel en de Weddesteynkapel.



Het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse dagexcursie in augustus.



Het organiseren van een tweetal kleinere excursies met als tijdsbeslag maximaal een
dagdeel.



Het aanbieden van passende uitgaven tegen een aantrekkelijke prijs, geselecteerd bij het
thema van elk van de lezingen (de zogeheten boekentafel).



Het promoten en verkopen van boeken die (mede) tot stand zijn gekomen via een bijdrage
van de Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen (SHB). In dit kader onderzoekt de SHHV
concreet de mogelijkheid om een uitgave rond “Woerden en WO-I” (werktitel) te
ondersteunen.



Het uitgeven van vier nummers van Heemtijdinghen.



Het uitgeven van elf Nieuwsbrieven.



Het beantwoorden van binnengekomen vragen op historisch gebied, dan wel het verwijzen
van de vragenstellers naar een passende instantie.

Voorts presenteert de SHHV zich op verschillende manieren om in contact te komen met een ieder
die interesse heeft in de historie van het gebied waarin de vereniging werkzaam is. Dat gebeurt
op de volgende manieren:


Het houden van een stand op de jaarlijkse “Koeiemart” te Woerden (najaar).
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Het bemannen van het Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek te Woerden op
woensdagmiddagen. Het karakter van dit HIP zal in 2018 veranderen tot een contactpunt,
mede met het oog op de verdere ontwikkeling van het Oral History project.



Aandacht schenken aan de Maand van de Geschiedenis (oktober).



Het verspreiden van persberichten rond de georganiseerde lezingen en andere activiteiten
van de vereniging.



Het organiseren van een bijdrage aan de Romeinenweek (voorjaar).



Het deelnemen aan ad-hoc evenementen, al of niet georganiseerd door de vereniging of
door derden.



Het samenwerken met omliggende zusterorganisaties, bijvoorbeeld door het over en weer
onder de aandacht brengen van elkaars programmering.

De SHHV ontwikkelt, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, verdere activiteiten
op de volgende gebieden:


Educatie rond plaatselijke geschiedenis, gericht op het middelbaar onderwijs en het
basisonderwijs.



Gesproken levensgeschiedenis (Oral History), gericht op specifieke gebeurtenissen en
periodes, binnen het gebied waar de vereniging werkzaam is.

Het bestuur onderzoekt voorts de mogelijkheid om via de SHB, naast het realiseren van uitgaven,
ook ondersteuning te kunnen bieden aan geschiedkundige projecten binnen het werkingsgebied
van de SHHV.
De SHHV werkt met een sluitende begroting en handhaaft de contributie op het bestaande
niveau, met dien verstande dat de jaarlijkse contributie voor hoofdleden die de Nieuwsbrief per
post willen blijven ontvangen, is verhoogd met € 5.—krachtens een daartoe strekkend besluit van
de Algemene Ledenvergadering.
De SHHV streeft er naar om in 2018 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te
bereiken en heeft haar statuten, na besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering, hierop
aangepast.
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 maart 2018.
Namens het bestuur,
Niek de Kort, voorzitter
2

