Historische Vereniging Den Dolder
_____________________________________
Verslag van de Algemene Leden Vergadering op woensdag 3 april 2019
Aanwezig: 23 leden:
Afmeldingen: 9 leden
1. Opening. Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2018: er zijn geen op- of
aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3. Mededelingen en ingekomen stukken: voor de vergadering hebben 9 personen zich
afgemeld.
Het Geheugen van Zeist zal op zaterdag 18 mei de mogelijkheid bieden voor met name
nieuwe bewoners van de gemeente Zeist om onze dorpskern Den Dolder beter te leren
kennen aan de hand van een PowerPoint presentatie en een korte wandeling door het
dorp. Het Gilde van Zeist en de Historische Vereniging Den Dolder werken hierbij nauw
samen.
4. Jaarverslag van de secretaris: op verzoek van de heer B. de Vries wordt het verslag
voorgelezen. Hij merkt met name op dat hierdoor duidelijk wordt wat het Bestuur
afgelopen jaar voor activiteiten heeft verricht. Hierna volgt applaus van de aanwezigen.
5. Jaarverslag van de penningmeester: middels een PowerPoint presentatie geeft de
penningmeester toelichting op de cijfers. Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Begroting 2019: de penningmeester licht de begroting toe; er wordt een bedrag van €
5000,- in reserve gehouden voor eventuele huisvesting op termijn in verband met de
onzekerheid over de huidige locatie op het WA-terrein.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of er zich nieuwe leden hebben aangemeld uit de nieuwe
woonwijken (Delta-terrein en Overtoom-terrein). Aangegeven wordt dat het Bestuur de
wijken is ingegaan met flyers en Kronieken doch dat het naast 2 adreswijzigingen geen
nieuwe leden heeft opgeleverd.
Het Bestuur stelt voor de contributie te verhogen van € 15,- naar € 17,50. De laatste 7
jaar heeft er geen verhoging meer plaats gevonden terwijl de kosten wel zijn gestegen.
Dit zal betekenen dat met ingang van 01-01-2020 de contributie zal worden verhoogd.
7. Verslag van de kascommissie: de dames S. Broerse en H. de Hoog hebben de boeken en
stukken gecontroleerd en de kascommissie stelt voor om het Bestuur en de
penningmeester décharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde financiële beleid.
8. Benoeming nieuwe kascommissie: mevrouw H. de Hoog blijft nog een jaar lid van de
kascommissie en de heer J. Olij meldt zich aan als 2e lid.
9. Bestuurswisseling: de secretaris, Dick van Lier, heeft aangegeven te willen stoppen als
secretaris maar hij blijft wel actief binnen onze vereniging op velerlei vlakken. Voorlopig
zal Flip Baay de functie van secretaris waarnemen.

Dick van Lier wordt door de voorzitter hartelijk toegesproken en onder applaus wordt hij
benoemd tot Lid van Verdienste en ontvangt hij de bijbehorende oorkonde alsmede een
antieke zaag, boekenbon en bloemen.
De heer Nico van der Kley wordt voorgedragen als coördinator/eindredacteur van de
Kroniek en dit wordt met algemene stemmen aangenomen
Het Bestuur draagt mevrouw Ankie Keizer voor als algemeen bestuurslid; zij stelt zich
tijdens de vergadering kort voor. Aangezien mevrouw Keizer zich pas na de convocatie
van de A.L.V. heeft aangemeld kon dit niet meer worden meegenomen. Het bestuur stelt
voor om een periode van 6 weken in te stellen waarin leden kunnen reageren op haar
benoeming.
10. Rondvraag: er zijn geen vragen meer. En de voorzitter sluit het officiële gedeelte van de
vergadering om 20.15u.

Na een korte pauze krijgt de heer Herman Docter het woord.
Hij neemt ons mee naar de geschiedenis van de Ernst Sillem Hoeve en Prins Hendriksoord
aan de hand van foto’s en een korte film.
Als dank ontvangt hij een ingelijste historische oorkonde van de heer Janssen, aangaande de
Ernst Sillem Hoeve.

De bijeenkomst wordt om 21.45 uur afgesloten.
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