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0 Van het Bestuur / Jaarverslag 2020

INLEIDING
De wereldwijde Coronapandemie heeft het 
jaar 2020 grotendeels bepaald. We konden niet 
doen wat we gewend waren, we werden sterk 
beperkt in onze contacten en activiteiten. Veel 
belangrijker dan dat was dat vele mensen zijn 
overleden aan het virus, in het ziekenhuis heb-
ben gelegen en/of thuis ziek zijn geweest en 
dat veel mensen nog steeds te kampen hebben 
met de gevolgen van de COVID-19.

Daarbij vergeleken zijn de beperkingen die het 
Zeister Historisch Genootschap en haar mede-
werkers hebben ondervonden gering te noe-
men. 

Het lage aantal activiteiten heeft als gevolg 
dat u het reguliere uitgebreide jaarverslag van 
de secretaris moet missen in dit nummer van  
Seijst. 

1. Voorzitter Flora de 

Vrijer bedankt Willem 

de Bruin voor zijn le-

zing in het Historisch 

Café op 27 januari 

2020, één van de wei-

nige ZHG-activiteiten 

die wel is doorgegaan.  
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Deze bijdrage van het bestuur is tevens een kort jaarverslag van 2020.

lockdown en eenmaal daarna in sep-
tember en wel in de raadzaal onder 
het toeziend oog van de koning. Het 
Dagelijks Bestuur (DB) heeft wel 
gewoon kunnen vergaderen, want 
dat betreft maar 3 personen.

ZHG-tafel op de dinsdagen tijdens 
de rest van 2020. Voor de studiezaal 
werd na 1 september een uitzonde-
ring gemaakt, 1 bezoeker per dag-
deel en op afspraak. Er zijn 3 verga-
deringen van het Algemeen Bestuur 
gehouden, tweemaal vóór de eerste 

BESTUUR

In maart 2020 ging het gemeen-
tehuis ‘op slot’, behalve voor de 
wettelijke zaken zoals aangiften 

van geboorten en overlijden, pas-
poorten etc. Door de lockdown, die 
begon in maart 2020, was er geen 
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Vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 

het Zeister Histo-

risch Genootschap 

(21 september 2020). 

Vanaf rechts, tegen de 

klok in, Flora de Vrijer, 

Eric van Meijgaard, 

Leo Baauw, Willem 

de Bruin, Peter van 

Buuren, Karen Veen-

land en Jan Peter van 

’t Sant. 
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ACTIVITEITEN
Het Historisch Café van januari 
2020 is gewoon gehouden. Het on-
derwerp was: Bouwactiviteiten van 
de woningcorporaties vanaf 1995 
tot heden. In een boeiend betoog 
nam (bestuurslid) Willem de Bruin 
ons onder andere mee naar de groot-
scheepse nieuwbouwprogramma’s 
in Kerckebosch, Vollenhove en 
Zeist-West.

Zowel de voorjaars- als najaars-
excursie konden geen doorgang 
vinden, evenals de geplande film-
voorstellingen en ook de Van de 
Poll-lezing moest geschrapt worden

Een uitzondering op alle beperkin-
gen is ons blad Seijst, dat is ‘gewoon’ 
verschenen. Bovendien is als een 
compensatie aan de donateurs voor 
het niet doorgaan van de andere 
ZHG-activiteiten, op verzoek van 
het DB, door de redactie een extra 
nummer van Seijst uitgebracht. In 
december is dit extra nummer met 
liederen en gedichten ‘Ode aan de 
lezer en Zeist’ naar alle donateurs 
verzonden. De redactie hoopt dat u 
het net zo leuk vond om het te lezen 
als de redactie het vond om het sa-
men te stellen.

In 2020 zijn er door JanHein Hei-
mel een viertal boeken geprodu-
ceerd, maar door de omstandighe-
den helaas nog niet gepresenteerd. 

FINANCIËN
Door het niet doorgaan van de His-
torische Cafés, filmvoorstellingen, 

excursies en de Van de Poll-lezing 
is er aan activiteiten minder besteed 
dan begroot. De financiering van de 
extra uitgave van Seijst kon gedeelte-
lijk hieruit betaald worden.
 
De drukkosten van de vier boeken 
zullen pas in 2021 (gedeeltelijk) te-
rugverdiend worden.

DONATEURS
Al enkele jaren loopt het aantal do-
nateurs iets terug. Omdat in 2020 
het aantal nieuwe donateurs precies 
gelijk was aan het aantal afmeldin-
gen, is de terugloop slechts te wijten 
aan het schrappen van enkele dona-
teurs die twee jaar, zonder overleg, 
niet betaald hebben. De onzekerhe-
den van 2020 hadden wel als effect 
dat de gemiddelde bijdrage ietsje is 
afgenomen ook al waren er dona-

teurs die juist extra doneerden.

Een grote wervingsactie in de wijk 
Kerckebosch en enkele Zeister ap-
partementsgebouwen (ca. 2000 
adressen) heeft weinig nieuwe dona-
teurs opgeleverd.

TEN SLOTTE
Zoals altijd kunnen vragen, opmer-
kingen, suggesties via de e-mail ge-
steld worden: info@zhg.nl of telefo-
nisch 06 21 82 7878

Namens het bestuur,

Flora de Vrijer, voorzitter




