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De Algemene Ledenvergadering 2018 
De Algemene Ledenvergadering van de vereniging Oud Goud werd op 9 november gehouden 
in het nieuwe gebouw van de HU aan de Heidelberglaan 15 op de Uithof. 
Ruim 60 leden gaven acte de présence.  Er vonden enkele bestuurswisselingen plaats, 
Francis Staatsen en Betty Huisman traden na twee termijnen volgemaakt te hebben af als 
voorzitter, resp. bestuurslid. 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
Hans Merkx, voorzitter; 
Simone Bogaers-Gallee, secretaris; 
Frans Gielen, penningmeester; 
Yvonne van Etten, namens het domein Maatschappij & Recht; 
Niko van der Sluijs, namens het domein Communicatie & Journalistiek;  
Frank Peek, namens het domein Educatie; 
Johan van de Water, namens het domein Economie & Management; 
Fred Hermsen, namens het domein Natuur en Techniek; 
Elly de Vries, namens de HU-diensten. 
Voor het domein Gezondheid is een vacature.Wil Coenen neemt dit voorlopig waar. 
 
Na het formele gedeelte werden we verwelkomd door Hans Monpellier, directeur van het 
Institute Finance & Accounting, waarna Mark Zanstra, HU-docent van het jaar 2018, ons op 
een boeiende wijze zijn vak en zijn opleiding beschreef. 
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel in het nieuwe gebouw.  
 
 
Even voorstellen: nieuwe voorzitter Hans Merkx 
 

 



Na 35 jaar werkzaam geweest te zijn bij de hogeschool (en 
rechtsvoorgangers) begon mijn pensioen per juli 2016. Door de jaren heen heb 
ik verschillende functies gehad binnen de organisatie en heb ik aan zeer veel 
activiteiten meegewerkt. De rode draad door dat alles was: dynamiek, 
ontwikkeling en vernieuwing. Niet alleen op de winkel passen. 
 
Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik doorgebracht in het domein van de 
gezondheidszorgopleidingen, met een klein uitstapje naar een interim-

directiefunctie bij de toenmalige FCJ (1998/99) en een dito functie bij een extern 
onderwijsadviesbureau (2001). 
 
Als bioloog afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (1978) ben ik daar begonnen aan 
onderwijskundig advieswerk bij uiteenlopende studierichtingen. In 1982 stelde de toenmalige 
Academie voor Fysiotherapie (SUPA) mij in 1982 in die functie aan om noodzakelijk geachte 
onderwijsvernieuwingen in te voeren. In de fusiegolf die daarna binnen het HBO volgde ben ik 
meegegroeid. Veel verandering, veel vernieuwing, veel schaalvergroting, veel nieuwe 
collega’s, veel vergaderingen, veel beleidsnotities, veel heidagen. Nog meer fusies, meer 
verandering, meer vernieuwing, meer schaalvergroting, meer nieuwe collega’s, meer 
vergaderingen, meer beleidsnotities, meer heidagen, enzovoort. Dat gaat tot op de dag van 
vandaag allemaal door. 
 
In 2006 ontstond het Instituut voor Paramedische opleidingen met de in 2009 geopende HU-
Klinieken. Na 10 jaar als instituutsdirecteur leiding te hebben mogen geven aan het IPS 
begon mijn pensioen in juli 2016. 
 
Als voorzitter van de werkgroep die het derde lustrum van onze vereniging in april 2018 
organiseerde, heb ik de Vereniging Oud Goud goed leren kennen. Als nieuwe voorzitter van 
de VOG zie ik een mooie toekomst en zoek ik weer dynamiek, ontwikkeling en vernieuwing. 
 
Enquête Oud Goud 
Enquête Vereniging Oud Goud 2018 
Van 26 augustus tot 1 oktober hebben Oud Goud leden een enquête kunnen invullen met als 
doel de activiteiten van de vereniging te evalueren. Het is verheugend te kunnen constateren 
dat 200 leden, d.w.z. meer dan 50% van het totaal aantal leden, de enquête hebben ingevuld! 
Ook van de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te geven is door veel leden gebruik 
gemaakt. 
Uiteraard zal het bestuur conclusies trekken uit de resultaten en met actiepunten komen naar 
aanleiding van zowel uitkomsten als opmerkingen en suggesties. 
 
Openbare les Elwin Savelsbergh 
Dr. Elwin Savelsbergh is lector bij het lectoraat Didactiek van het Bèta- en 
Technologieonderwijs van de HU. 
De HU nodigt u uit om aanwezig te zijn bij zijn openbare les Bèta- en Technologieonderwijs 
in onzekere tijden. 
Datum: donderdag 31 januari 2019 
Tijd: 14:30 - 17:30 uur 
Locatie: HU, Padualaan 101, Uithof (Utrecht Science Park) 
In december ontvangt u meer informatie over het programma en de aanmelding. 
 
 



Agenda 
• Donderdag 31 januari 2019, 14:30 - 17:310 uur. Openbare les Dr. Elwin Savelsbergh. 

Padualaan 101 Utrecht Uithof. 
• Woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019. Onderwijsfestival HUnext19 in de 

Werkspoorkathedraal Utrecht. 
• Woensdag 15 mei 2019, 14:00 - 17:00 uur. Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van 

het CvB van de HU. Het onderwerp van deze bijeenkomst is Inclusie en Diversiteit. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de agenda op de site van Oud Goud 
 
 
   
 

 

 
   

 

https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

