
 

 

Uitnodiging  

Voor de Jaarvergadering van  
Vereniging Austerlitz’ Belang 
Op 30 maart 2022  
Aanvang 20.00 uur 
 
 
 

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis “Het Hart van Austerlitz” aan de Schoolweg te 
Austerlitz. Indien maatregelen het noodzakelijk maken zullen we overschakelen op een 

digitale vergadering. Kijk uiterlijk een week van tevoren op de website van Austerlitz’ Belang 
voor het laatste nieuws en de link voor de digitale bijeenkomst indien nodig. 

 

 

Agenda 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 31 maart 2021 van de Vereniging 

Austerlitz’ Belang 

4. Bestuurssamenstelling 

Chris de Bruijn heeft zich aangemeld als bestuurslid en een aantal vergaderingen 
bijgewoond. Het bestuur stelt voor om het bestuurslidmaatschap van Chris te 
bevestigen. 
 
Conform schema zijn Jouke Numan en Margreet Muller aftredend als bestuurslid. Zij 
zijn beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen beiden opnieuw te bevestigen 
als bestuurslid. 

 
Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door 

tenminste vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur 

voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, 

met bereidverklaring van de kandidaat. 

5. Jaarverslag 2021 

6. Dorpsfeest Austerlitz (nadere toelichting) 

7. Financieel verslag 2021, begroting 2022 

8. Verslag kascontrolecommissie 

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 
 

10. Rondvraag 
 
Sluiting 



Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging Austerlitz’ Belang  
op 31 maart 2021 - via Microsoft Teams 
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Aanwezige bestuursleden: Martijn Hartman-Maatman (voorzitter), Jouke Numan 
(penningmeester), Margreet Muller, John van Ravenswaaij en Gusti Smulders (secretaris) 
 
Aanwezige leden: Jochem Beltman, Peter Wijga, Lia van Dijk, Charles Laurey, Marinus 
Jan Veltman, Arie Som de Cerff, Gerard Marlet, Jetty Vegter, Jan Snijders, Carol Dohmen, 
Albert Naber, Ferdy Mattern, Ad Janmaat, René van Winsum, Marja Kuiper, Sandra 
Helderman-Swart, Hester Storsbergen, Jan Cremer, Les Paternotte, Tjeerd Westerterp, 
Wim Oerlemans, Ronald Schellekens, Bülent Isik wijkmanager Zeist. 
 
Afwezig met kennisgeving: Bob Rueck, Hanneke Phielix, Maarten Tigchelaar. 
 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent deze vergadering via Microsoft Teams en vraagt de aanwezigen 
een minuut stil te zijn voor degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 4 maart 2020 van de Vereniging 

Austerlitz ’Belang. 

Het verslag wordt per pagina besproken, op zowel pagina een, twee en drie heeft de 

Vergadering geen opmerkingen. Het verslag wordt zo goedgekeurd met dank aan de 

Secretaris. 

 
4. Bestuurssamenstelling. 

Sandra Helderman-Swart heeft zich afgelopen zomer aangemeld als kandidaat-

bestuurslid en een aantal vergaderingen bijgewoond, het bestuur stelt voor het 

bestuurslidmaatschap van Sandra Helderman-Swart te bevestigen. Hester 

Storsbergen heeft zich in januari 2021 aangemeld als kandidaat-bestuurslid en 

vergaderingen bijgewoond, het bestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van Hester 

Storsbergen te bevestigen. De vergadering gaat hiermee akkoord en bevestigt het 

bestuurslidmaatschap van Sandra Helderman-Swart en Hester Storsbergen. 

 

Sandra woont sinds december 2019 in Austerlitz, met eega en drie dochters van 11, 9 

en 1 jaar. Hester woont ruim 20 jaar in Austerlitz met eega, heeft een eigen 

adoptiepraktijk. 

 

Volgens het aangenomen wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement door de ALV op 

4 maart 2020 is Gusti Smulders dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Margreet Muller, 

bestuurslid zal de werkzaamheden van het secretariaat overnemen als Secretaris. 

Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door 

tenminste vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur 

voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, 

met bereidverklaring van de kandidaat. 

 



Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging Austerlitz’ Belang  
op 31 maart 2021 - via Microsoft Teams 

 2 van 2 

 
 
5. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag wordt besproken, Jouke, penningmeester, wil hier nog aan toevoegen 

dat Vereniging Austerlitz’ Belang € 5000,- heeft gedoneerd en het kunstwerk heeft 

aangeboden aan Austerlitz. Het jaarverslag wordt aangepast en goedgekeurd met 

dank aan de secretaris. 

 

6. Financieel verslag 2020, begroting 2021. 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 vast te stellen op € 15,- en daarmee 

gelijk te houden aan 2020. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Exploitatie 2020: Over de exploitatie zijn geen vragen. Jouke licht nog even toe dat 

de adverteerders in De Prikkel dit jaar geen facturen hebben ontvangen vanwege de 

coronamaatregelen. Het Boekenkasthuisje is geschonken aan het Beauforthuis. 

 

Begroting 2021: De begroting 2021 is gelijk aan die van 2020. De vergadering keurt 

de begroting goed. 

 
7. Verslag kascontrolecommissie. 

Tjeerd Westerterp en Maarten Tigchelaar, samen de kascontrolecommissie vormend, 
verklaren een steekproefsgewijze controle te hebben uitgevoerd met betrekking tot de 
balans per 31 december 2020 en baten en lasten over 2020 van Vereniging Austerlitz’ 
Belang. Ronald Schellekens, reservelid heeft een zeer belangrijke bijdrage gehad in 
het proces, ondanks dat hij officieel reserve lid was. 
Op basis van de jaarcijfers 2020 adviseren zij de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over 2020 en de uitvoering 
daarvan. 
De vergadering gaat akkoord en verleent decharge. 

 
8. Verkiezing leden kascontrolecommissie. 

Maarten Tigchelaar is aftredend, Tjeerd Westerterp blijft nog een jaar aan, Ronald 
Schellekens treedt toe. Reserve lid wordt Peter Wijga. 

 
9. Rondvraag.  

De rondvraag begint met een mededeling van voorzitter Martijn; het huidige bestuur 
heeft besloten Gusti Smulders tot erelid van de Vereniging Austerlitz’ Belang te 
benoemen, voor haar 14-jarig bestuurslidmaatschap als secretaris. Applaus, Gusti is 
blij verrast. Feestje volgt nog. 
Hester Storsbergen: I.v.m. de mobiele bereikbaarheid in Austerlitz start rond maandag 
12 april een enquête mobiele bereikbaarheid in Austerlitz. Wordt huis aan huis 
verspreid en is ook digitaal in te vullen. 
Gerard Marlet; aanpassingen bij het tunneltje op de Traaijweg zijn nu echt gereed, het 
stoplicht voor de paarden met hun ruiters werkt. 
Lia van Dijk; toekomstontwikkeling voor het Lokaal ziet er positief uit (Jongeren-
huisvesting). 

 
Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.36 uur. Het drankje achteraf houdt u tegoed. 
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Inleiding 
2021 had een roerige start doordat er meteen een bestuurswisseling op tafel lag. 
Gusti Smulders en John van Ravenswaaij namen na veel jaren inzet afscheid. 
Nieuwe bestuursleden dienden zich aan. Het leidde tot een paar intensieve 
gesprekken over wat dit nieuwe bestuur kan betekenen voor ons dorp.  
Daarnaast was er natuurlijk Corona. De communicatie was soms lastig en activiteiten 
konden of helemaal niet doorgaan of soms in gewijzigde vorm doorgaan. De animo 
voor deelname was soms wat minder dan andere jaren. 
 
Reguliere activiteiten 
 
Onze Commissies: 

• Verkeerscommissie. Deze overlegt met de gemeente en evt. andere partijen 
over onze verkeersveiligheid. Dit gaat van groot tot klein. Van het tunneltje 
aan de Traaij, onoverzichtelijke MTB-oversteekplaatsen tot een rotonde bij de 
aansluiting van de Austerlitzseweg op de Woudenbergseweg. Ook is gekeken 
naar hoe de Oude Postweg uitkomt op de Woudenbergseweg. Recent is 
gesproken over een veilige oprit voor fietsende kinderen op de Gramserweg. 

• Het wandelweekeinde begin oktober viel letterlijk in het water. Veel regen en 
nieuwe coronamaatregelen zorgden voor een magere opkomst. 

• Duurzaam is actief geweest op de leenauto, gezamenlijke zonnepanelen en 
op bijeenkomsten over isolatie van je woning. 

• Sint had het moeilijk in coronatijd. Er is gekozen voor een aangepast aanpak, 
namelijk een rondrit van de Sint door het dorp. Marion en Hanneke hebben de 
plannen aangepast. 

• Palmpasen kon geen doorgang vinden. 
 
Actieve ledenwerving leidt tot een groot ledenbestand. Gerard bezoekt trouw alle 
nieuwe bewoners en nodigt ze uit om deel te nemen. Gusti zorgt voor folders etc. 
 
Contact met de wethouder van Zeist Sander Jansen vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats 
om alle lopende zaken te bespreken. Daarnaast zijn de wijkmanager en de 
wethouder bereikbaar voor acute zaken. We spraken dit jaar onder andere over de 
KNVB, de aanvraag van Vodafone voor een zendmast en zorgen over bosbrand. 
Ook de verkeersmaatregelen kwamen aan bod. De wethouder stelde voor om 
daarover met de vak wethouder te spreken. De gesprekken zijn gestart. 
 
De Barbecue voor vrijwilligers vond dit jaar onder coronacondities plaats. De 
kerstborrel moest helaas afgezegd worden. 
 
En ‘last but not least’, de 3 mooie uitgaves van De Prikkel met allerhande nieuws en 
voortgang. Hanneke en Jetty hebben goed werk geleverd. 
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Wat is er afgelopen jaar nog meer gebeurd 
Zoals al eerdergenoemd heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Met het 
nieuwe bestuur is een pas op de plaats gemaakt om op basis van de statuten te 
kijken of en hoe eventuele nieuwe plannen opgezet en uitgevoerd kunnen worden. 
Wat doen we wel en wat niet, waar liggen onze grenzen en waar zijn andere 
verenigingen aan bod? Zo hebben we herbevestigd, dat Austerlitz’ Belang er is voor 
het hele dorp. Individuele belangen kunnen altijd besproken worden, maar AB zal 
daar geen standpunt over innemen. AB is te allen tijde bereid om te bemiddelen om 
tot een gedeeld belang te komen.  
AB ondersteunt ook initiatieven waarbij de inhoud niet ondersteund wordt. Denk 
hierbij aan de zendmast van Vodafone. AB heeft informatie geleverd en 
mogelijkheden tot bezwaar op de website en in De Prikkel gezet. AB neemt ook zelf 
initiatieven. Denk hierbij aan de enquête mobiele telefonie. 
 
AB heeft een op basis van klachten over het telefonisch bereik een enquête 
gehouden. 70 procent van onze dorpsgenoten heeft gereageerd. De uitkomst is op 
de website gezet en besproken met de wethouder. AB heeft niet gepleit voor een 
nieuwe zendmast. Wel zijn er tips en adviezen gegeven om de bereikbaarheid 
binnenshuis te verbeteren op de website. 
Er is overleg geweest over de nieuwe oefenterreinen van de KNVB, over bosbranden 
met Staatsbosbeheer en de Gemeente. 
In het Dorpshuis is het kunstwerk geopend. Het kunstwerk is gedeeltelijk betaald 
door AB. 
Er zijn vragen geweest over kleine speelplekken in de buurten en over de 
glazenwassers, die zich een gebied toe-eigenen. 
Een groep bewoners wilde een debat over de zendmast van Vodafone. AB heeft dit 
mogelijk gemaakt door feitelijke informatie te verstrekken via de website en De 
Prikkel. 
De laatste maanden is er sprake van meer samenwerking tussen Austerlitz’ Belang 
en Austerlitz Zorgt. Samen optrekken met een dorpsraadpleging in 2022 staat op de 
agenda. 
 
Wat ligt er nog? 

• Uiteraard de verdere concretisering van de samenwerking tussen AB en AZ 

• Wat doen we met het archief 

• Verbetering van de website 

• Nieuw leven brengen in de dorpsraad 

• Een feest voor AB 75. Dit is keer op keer uitgesteld vanwege Corona. 
Deze onderwerpen en meer zullen in het komend jaar, naast onze reguliere 
activiteiten, onze inzet vragen. 
 
 
 
 



Jaar: 2021

Inkomsten Uitgaven

Omschrijving
 Begroot 

2020 

 Resultaat 

2020 

 Begroot 

2021 

 Resultaat 

2021 

 Begroot 

2022 
Omschrijving

 Begroot 

2020 

 Resultaat 

2020 

 Begroot 

2021 

 Resultaat 

2021 

 Begroot 

2022 

Contributie 7.650€           7.475€           7.650€           8.115,00€        8.800€           

Bestuurssubsidie Gem Zeist 500€              500€              500€              500,00€           500€              

Rente 4€                  4€                  4€                  0,09€               -€              

Wandelweekend 1.750€           -€              1.750€           874,30€           1.400€           Wandelweekend 800€              318€              900€              1.065€             800€              

Advertenties 1.200€           -€              1.200€           1.066,66€        1.000€           Advertenties -€              -€              -€                 

Diversen -€              -€              0,01€               Diversen -€              -€              -€                 

Overige baten & Lasten -€              -€              -€                 Overige baten & Lasten -€              -€              350€                

Austerlitz Duurzaam 

(Subsidie Kern met Pit)

1.000,00€        Austerlitz Duurzaam 48€                520€                

Reservering restant subsidie 

KmP

480€                

Sponsoring 150€              -€              -€              -€                 

Representatiekosten 1.000€           858€              1.000€           920€                1.410€           

Vergaderkosten (incl. jaarverg.) 1.100€           1.137€           1.200€           817€                1.200€           

Drukwerk en Prikkel 2.400€           2.266€           2.200€           2.096€             2.200€           

Porto 250€              150€              200€              300€                250€              

Automatisering 330€              325€              330€              326€                2.030€           

Bank- en Administratiekosten 150€              287€              275€              320€                275€              

Kantoorkosten 129€              53€                  

Overige Algemene kosten -€              -€              -€                 

Kermis -€              -€              -€                 

Palmpasen Subsidie Gem Zeist 150,00€         -€              -€              -€                 150€              Palm-pasen 450€              117€              150€              141€                450€              

Koningsdag 225€              -€              -€              -€                 225€              

Kampement Subsidie Gem Zeist 450€              -€              450€              -€                 450€              Kampement 1.300€           -€              1.300€           -€                 1.300€           

S'klaas Subsidie Gem Zeist 150,00€         -€              150€              -€                 150€              Sinterklaas 850€              450€              850€              318€                850€              

Kerst/Oud & Nieuw 250€              -€              250€              -€                 250€              

Afschrijvingen inventaris 819€              1.319€           230€              230€                -€              

Reservering inventaris 4.000€           4.000€           -€              -€                 -€              

Uit reservering jubileum 1.000€           Jubileum 2020 5000 5.129€           1.000€           136€                -€              

Reservering dorpsfeest 2022 1.000€             

Uit reservering dorpsfeest 1.000€           

Subsidie dorpsfeest 2022 1.000€           Dorpsfeest 2022 2.000€           

Avondvierdaagse 500 34€                50€                27€                  500€              

Reservering dorpsraadpleging 1.250€             

Uit  reservering 

dorpsraadpleging

1.250€           Dorpsraadpleging, enquete 

samen met AZ

1.250€           

Totaal 11.854€      8.979€        11.704€      11.556,06€    15.700€      Totaal 19.574€      16.568€      9.935€        10.348,09€    14.990€      

Resultaat -7.720€       -7.589€       1.769€        1.207,97€      710€           

Exploitatieoverzicht Austerlitz' Belang 2021



Omschrijving Bezittingen Omschrijving
Vermogen/

financiering

Inventaris -€                        Kapitaal A 5.928,01€           

Kas -€                        Reserveringen 10.239,33€         

Bank rekening courant 6.560,12€               

Bank spaarrekening 11.027,91€             

Voorraad -€                        Vooruit betaalde contributie AB 2022

Nog te ontvangen advertenties 40,00€                    Crediteuren 257,72€              

Nog te ontvangen contributie 5,00€                      

Totaal: Resultaat 2021 1.207,97€           

Totaal Balans 17.633,03€             17.633,03€         

Balans 2021
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Begroting voor 2022 en de Balans 
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Exploitatie 2021 

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op significante verschillen tussen de begroting voor 

2021 en het werkelijk resultaat. 

 

1. Contributie: Begroot waren 510 betalende leden, verwachting was dat aanwas o.b.v. 

huis-aan-huis ledenwerfacties moeilijk zou zijn vanwege COVID-19. Gelukkig waren deze 

acties (dank Gerard Marlet!) weer mogelijk en steeg het aantal leden in 2021 naar 570. 

2. Palmpasen, Koningsdag, Avondvierdaagse, Kampement, Sinterklaas, Kerstborrel, 

Jubileum 2020: Afgelast dan wel in afgeslankte vorm uitgevoerd. 

3. Austerlitz Duurzaam: Heeft een subsidie van € 1000,- ontvangen van Koninklijke 

Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) t.b.v. deelauto project. Hiervan is dit jaar 

€ 520,05 uitgegeven. De rest wordt als reservering t.b.v. toekomstige AD uitgaven 

geoormerkt. 

4. Vergaderkosten: Lager omdat sommige vergadering digitaal zijn gedaan i.v.m.  

COVID-19. 

5. Wandelweekend: Vanwege het slechte weer (zondag 21 deelnemers!) en de COVID-19 

regels was de opkomst zeer gering, 197 i.p.v. verwachtte 400-500 deelnemers.  

Noot: De lasten waren dit jaar extra hoog omdat per deelnemer aan NPUH afgedragen 

moest worden, de wandelbond had dit i.v.m. COVID-19 niet centraal afgedragen. Dit was 

niet bekend toen de begroting opgesteld werd. Deze lasten (€ 247,-) zijn doorberekend 

aan de deelnemers (197 * €1,50 = € 295,50) waardoor dit geen negatieve invloed heeft 

gehad op het resultaat. 

6. Reservering dorpsfeest en dorpsraadpleging: Omdat het resultaat dit jaar zeer 

positief zou zijn als gevolg van de afgelaste evenementen, hebben de financiële mensen 

uit de Kascontrolecommissie geadviseerd om een deel hiervan aan te wenden als 

reservering ten behoeve van: 

a) het dorpsfeest dat AB samen met andere verenigingen, dorpshuis en andere partijen 

voorstelt om te organiseren. 

b) de dorpsraadpleging die AB samen met AZ in begin 2022 uitvoert. 

 

Begroting 2022 

In dit hoofdstuk vindt u een uitleg m.b.t. posten met significante verschillen t.o.v. begroting 

2021. 

 

1. Contributie: Wij verwachten dit jaar te groeien van 570 naar 590 betalende leden o.b.v. 

laatste oplevering nieuwbouw Franse veld. 

2. Representatiekosten: In dit bedrag is € 250,- opgenomen voor vervanging posterborden 

Traaij en SV Austerlitz en € 160,- voor regelmatige (4x) verversing inhoud. 

3. Automatisering: Bestuur stelt voor om huidige, verouderde, website te vernieuwen. 

Hiervoor is € 1.700,- gereserveerd o.b.v. Offerte. 

4. Afschrijvingen inventaris: Inventaris is volledig afgeschreven. 

5. Dorpsfeest 2022: De plannen worden op vergadering toegelicht. Financieel worden de 

AB bijdragen gefinancierd vanuit de reservering gedaan in 2021 en gaan we uit dat een 

deel gesubsidieerd kan worden. 

6. Enquête/dorpsraadpleging: AZ heeft AB benaderd om deel te nemen aan een 

dorpsraadpleging d.m.v. een enquête. De kosten, na aftrek van subsidie, worden 

gezamenlijk gedragen. Het bedrag is in 2021 gereserveerd vanuit het overschot aan 

resultaat. 


