JAARVERSLAG 2015
WERKGROEPEN
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap
datgene doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet
weinig! De kosten worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo
hoog mogelijk. De € 15,- contributie per jaar is een kleinigheid als je
bedenkt wat er allemaal tegenoverstaat.
WERKGROEP LEDENWERVING
Tanja Moody, Frans van Hienen, Rob Hagenaars en Michiel Bugter.
Op monumentendag werden er door deze werkgroep 29 nieuwe leden
ingeschreven.
WERKGROEP HISTORISCHE FIETSTOCHT
Deze fietstocht werd dit jaar georganiseerd door Ad van Haarlem, Louis
Reatsen en Henk Kerssen. Men kon zich inschrijven voor drie afstanden. De
langste daarvan, 50 km., voerde de wielrijders over de Utrechtse Heuvelrug
langs Leersum en Doorn.
WERKGROEP EXCURSIES
Toine van Laar, Louis Raetsen, Jan Hogendoorn en Jaap Borggreve. Zaterdag
28 maart werd het Nationaal Militair Museum bezocht te Soesterberg met 50
personen. Zaterdag 30 mei vond er een dagexcursie plaats naar de
Prinsenstad Delft met 54 personen. Er waren enkele klachten over de
ondeskundigheid van een der gidsen. Zaltbommel was het doel van de
excursie op zaterdagmiddag 26 september. Er was een rondleiding door de
stad en een door de Sint Maartenskerk.
WERKGROEP POSTBEZORGING
23 leden verzorgden de verspreiding van de post t.w. de dames Budde,
Koelman, de Wit, Van Voorden, Van Heel en Jakobs en de heren Van Zeijl,
Van Kessel, Luderer, Van der Koogh, Vermeulen, De Graaf, Van Haarlem,
Schots, Francken, Eegdeman, Blommers, Hogg, Zielhorst, Greeven,
Smorenburg, Brand, Van der Meer en Holtkamp.
De bezorgers hebben zich meer dan normaal ingezet door het bezorgen van
o.m. twee boeken, de Fundatiebrief van het Weeshuis en uiteraard de
Voetnoten en nieuwsbrieven.
U ziet: een behoorlijk aantal leden, dat stickerend, vouwend en/of met enige
regelmaat lopend of per rijwiel de post bij de leden bezorgen. (Het kan
natuurlijk ook met de automobiel) Het bespaart het Genootschap in ieder
geval een aanzienlijk bedrag aan portokosten.
LEZINGEN 2015
Jan Hogendoorn ‘regelde’ in zijn eentje de lezingen.
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Vrijdag 23 januari. Emerentianalezing. Begin van het Koninkrijk der
Nederlanden door Emile Smit.
 Donderdag 19 februari. Lezing over eendenkooien door Jan Taat.
 Dinsdag 24 maart. Lezing ‘Pokerspel met het water’ door F. van
Hemmen. Deze lezing vond plaats na de ledenvergadering.
 Donderdag 16 april. 1914-1918. Avant-garde in (de) oorlog door
Pierre van der Schaaf.
 Donderdag 22 oktober. Lezing over de Beeldenstorm door Sander
Wassing.
 Dinsdag 17 november. Lezing over De Spreekwoorden van Pieter
Breughel door Hans Saan.
Met enige regelmaat komt het voor dat de lezingen beter bezocht worden dan
verwacht werd, met als gevolg een (te) volle Lutherse kerk. Voor het bestuur
is dit reden om na te denken over een grotere, maar toch sfeervolle locatie.
PUBLICATIES
Er verschenen in 2015 drie Voetnoten:
 Molukkers aan de Lek. Nr.54. De presentatie van deze Voetnoot in
de Open Hof was een buitengewoon feestelijke aangelegenheid!
 Archeologische Schatten door Connie Veer en Alies Derwig. Nr.55.
 Culemborg, De stad en het water door Kees Raven. Nr. 56.
In september verscheen er ook een zeer lezenswaardig boekwerkje over de
Kapel geschreven door Bram van Schaik. Een soort kroon op het werk van de
‘kapelredders’, die met name in 2003, maar ook daarna, zeer actief zijn
geweest om de kapel te behoeden voor sloop en met succes!
WERKGROEP REDACTIE
Yvonne Jakobs, Jaap Borggreve, Michiel Bugter en Ben Holtkamp.
Eerdergenoemde publicaties werden mogelijk door de inzet van deze
werkgroep.
BIBLIOITHEEK
De bibliotheek van Voet, die zich in het Weeshuis bevindt, wordt beheerd
door onze oud-voorzitter Yvonne Jakobs en wordt bijgestaan door de huidige
voorzitter Jaap Borggreve.
OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag op zaterdag 12 september was het Genootschap
present op de markt. Er werden 29 nieuwe leden ingeschreven.
LEDENAANTAL
Dit jaar hebben 32 nieuwe leden zich spontaan aangemeld. Helaas zijn 34
leden verhuisd, overleden of hebben bedankt. Gelukkig worden jaarlijks op
Open Monumentendag op de Markt nieuwe leden geworven. Dit keer een
recordaantal: 29 nieuwe leden waardoor het genootschap uiteindelijk
gegroeid is van 757 tot 784 leden. Een mooi resultaat!
LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie van het Genootschap is in handen van Ad van
Haarlem. Nauwgezet houdt hij de ledenstand in de gaten.
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MONUMENTENCOMMISSIE
F. van Hienen en A. van Berkel wonen namens het genootschap de
vergaderingen bij van de Gemeentelijke Monumentencommissie. Zij hebben
er geen spreekrecht, maar leggen wel hun oor aandachtig te luisteren, zodat
Voet altijd op de hoogte is van de agenda dezer commissie.
FINANCIËN
Het boekjaar 2015 is met een nadelig saldo van € 95,08 afgesloten.
KUILENBURGKUNDE
Op initiatief van o.a. Henk Kerssen is het onderwerp ‘Kuilenburgkunde’ op de
agenda komen te staan. De bedoeling is om een groter aantal Culemborgers,
zeker de jongere, te interesseren voor de plaatselijke historie.
CULEMBORG 700
De stad Culemborg kreeg in het jaar 1318 stadsrechten. In 2018 is dat dus
700 jaar geleden. De gemeente Culemborg heeft een werkgroep in het leven
geroepen, die de festiviteiten rond dit heugelijke feit gaat voorbereiden.
Vanzelfsprekend hoort ons Genootschap ook tot de deelnemers, die bij deze
werkgroep aanschuiven. Onze oud-voorzitter Yvonne Jacobs en Peter Otten
vertegenwoordigen het Genootschap.
SAMENSTELLING BESTUUR
 Jaap Borggreve, voorzitter, redactie, excursies en website.
 Peter Otten, penningmeester en werkgroep Culemborg 700.
 Ben Holtkamp, secretaris, redactie en werkgroep verzending.
 Jan Hogendoorn, lid en werkgroep lezingen en excursies.
 Henk Kerssen, lid en werkgroep historische fietstocht.
 Michiel Bugter, lid, redactie en werkgroep ledenwerving.
Ben Holtkamp, secretaris, 9 februari 2016.
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