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In deze Nieuwsbrief 

• Algemene Ledenvergadering 8 november 2019 
• Vereniging Oud Goud – filmmuseum 
• Uitfaseren SharePoint bij de HU 
• Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter van het CvB 
• Een Oproep aan Oud Goud leden 
• CvB-lid Tineke Zweed herbenoemd 
• Problemen met nieuwsbrief september 
• Agenda 

 
Algemene Ledenvergadering 8 november 2019.  
Op vrijdag 8 november wordt weer de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. 
We zijn dit jaar te gast bij het Instituut Archimedes. 
De vergadering vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 in het gebouw van de HU aan de Padualaan 
101. 
Adresgegevens:  Padualaan 101, 3584 CH, Utrecht, Collegezaal 2.003A 
 
Meer informatie over het gebouw, de plattegrond en de bereikbaarheid vindt u op deze site. 
De vergaderstukken zijn opgenomen in het Oud Goud Magazine 32. U heeft dit magazine inmiddels 
per post ontvangen. 
 
In de agenda van de ALV zijn enkele aanpassingen gedaan bij agendapunt 6: 

6 Samenstelling van het bestuur 
6.1  Bestuurswisselingen 

 Johan van de Water is 2 termijnen bestuurslid geweest voor Domein Economie 
en Management en is niet herbenoembaar. Henk Penseel is bereid om Johan 
van de Water op te volgen.  

 Fred Hermsen treedt uit het bestuur om persoonlijke redenen. Jan van Dijk is 
bereid om Fred Hermsen op te volgen.  

 Elly de Vries stelt zich niet verkiesbaar voor een bestuursfunctie namens HU-
Diensten. Ineke Hagen is bereid de HU-Diensten te vertegenwoordigen in het 
bestuur 

 Er zijn vacatures voor de domeinen Gezondheid en HU-Diensten.  

 

https://www.hu.nl/padualaan-101-utrecht


6.2  Het bestuur stelt een nieuwe structuur voor: een klein bestuur met daarnaast 
werkgroepen.  

 
 
U kunt de  Agenda en vergaderstukken ook digitaal raadplegen op de site van Oud Goud. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee (lokaal 2.307 - PL 101) 
14.00 - 15.00 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering. (collegezaal 2.003A - PL 101) 
15.00 - 16.00 uur Algemeen programma, met een welkomstwoord door Jaap van Voorst, directeur 
van het Instituut Archimedes. Vervolgens zal de docent van het jaar Johan Toonstra, van de opleiding 
Huidtherapie, zijn voordracht houden met als titel “Zon en Huid”.  
16.00 - 17.00 uur Afsluitende borrel en hapjes. (lokaal 2.307 - PL 101) 
Tijdens de gezellige borrel kunt u oud-collega’s ontmoeten en wellicht treft u nog collega’s die nu nog 
bij de HU werken…. 
 
Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering. 
In verband met de organisatie en catering is het wenselijk om u aan te melden.  
Dit kan via deze site. 
 
Vereniging Oud Goud – filmmuseum. 
Komend voorjaar start de Vereniging met een nieuw voor alle leden toegankelijk project “het VOG-
Filmmuseum”. Heel in het kort komt het erop neer dat binnen het VOG-Filmmuseum een paar keer 
per jaar een filmklassieker “uit de oude doos” getoond wordt. De film wordt bovendien in- en 
uitgeleid door VOG-lid Harry Manders. 

Bij de keuze van de film wordt rekening gehouden met de wensen van de leden. We moeten ons 
daarbij wel realiseren dat niet iedere oude film beschikbaar is. De leden kunnen hun wensen en 
suggesties kenbaar maken via dit digitale formulier. De aldus verkregen informatie zal maat zijn voor 
wat het meest leeft. 

Als locatie is in principe gekozen voor het vertrouwde Louis Hartlooper Complex. Wij willen echter ook 
uitzoeken hoe aantrekkelijk alternatieve locaties zijn. Denk hierbij aan de Collegezalen van de HU, of 
“Het Filmcafé” in het oude CAB-gebouw in het nieuwe culturele hart van Utrecht nabij het NS-station 
Zuilen, of bijvoorbeeld de filmzaal van theater de Slinger in Houten (naast het NS-station Houten). Ook 
hierover wordt digitaal uw mening gevraagd.  

NB. Dit Filmmuseum komt naast het Louis Hartlooper Complex filmcafé met Constant Hoogenbosch. 
Het verschil tussen het VOG-filmmuseum en het LHC-filmcafé is dat het VOG-filmmuseum een gehele 
film vertoont met een inleiding en nagesprek. Het LHC-filmcafé vertoont n.a.v. een bepaald thema 
fragmenten van meerdere films die voorzien worden van toelichting. 

Wilt u uw wensen laten weten vul dan dit digitale formulier in. 
 
Uitfaseren SharePoint bij de HU. 
Per 1 december is SharePoint bij de hogeschool niet meer beschikbaar. De HU gaat in de toekomst 
gebruik maken van het systeem Office 365. 
Dit betekent dat alle informatie die nu nog op SharePoint staat na 30 november niet meer beschikbaar 
is. 

https://husite.nl/oudgoud/2019/10/21/alv/
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTe5XrY2QpVYW2fHqVEa9fgUZtJ2yvLommrw935t8I5hIF8w/viewform
https://forms.gle/J5bswhhzdS95Xj6p8
https://forms.gle/J5bswhhzdS95Xj6p8


Heeft u nog informatie op uw “MySite” op SharePoint van de hogeschool staan: 
www.sharepoint.hu.nl, dan heeft u nog tot 30 november 2019 om deze informatie veilig te stellen. 
 
Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter van het CvB. 
Noteer alvast in uw agenda. 
Op woensdagmiddag 6 mei 2020 zal Jan Bogerd ons meer vertellen over wat er in de toekomst bij de 
HU staat te gebeuren. 
Het onderwerp is dit jaar Studentsucces. Dit onderwerp is een van de vijf thema’s in het nieuwe 
Ambitie plan: HU in 2026. 
Meer over dit plan leest u op deze site. 
 
Een Oproep aan Oud Goud leden.  
In het verleden zijn er activiteiten geweest waarbij leden van Oud Goud een boeiende presentatie 
verzorgden die voor alle leden toegankelijk waren.  
Denk hierbij onder andere aan de presentatie Ad van Dooren over rationeel en intuïtief gedrag, aan de 
boeiende verhalen van Fred Hermsen over zijn verre fietstochten, de interessante bijeenkomst 
waarbij Eric Stutterheim een boekje opendeed over de Genealogie of aan de presentatie van Mario 
van Berlo over zijn inzet voor PUM: Programma Uitzending Managers, https://www.pum.nl 
We zijn ervan overtuigd dat er meer Oud Goud leden zijn die zich bezighouden met zaken die zeer 
interessant zijn om met de andere leden te delen. We willen dan ook graag meer van dit soort 
bijeenkomsten organiseren waarbij leden zich presenteren aan leden. 

Denkt u een inbreng te kunnen leveren, kent u iemand die dit zou kunnen, heeft u vragen hierover, of 
twijfelt u, neem dan contact op via mail naar ons Oud Goud adres: oudgoud@hu.nl .  

CvB-lid Tineke Zweed herbenoemd. 
Tineke Zweed is herbenoemd als lid van het College van Bestuur voor de periode van vier jaar. Zij is 
sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur en heeft de portefeuilles Human Resources, ICT, 
Campusontwikkeling, Financiën, Business Control en Bedrijfsvoering.  
Lees hier meer. 
 
Problemen met nieuwsbrief september. 
Bij het versturen van de nieuwsbrief Oud Goud van september 2019 liepen we tegen enkele 
technische problemen aan. Hierdoor is het mogelijk dat u deze nieuwsbrief meerdere malen heeft 
ontvangen. 
 
 
Agenda. 
Vrijdag 8 november 2019, 13:30 uur. Algemene Ledenvergadering. 
Woensdag 22 en donderdag 23 januari 2020: Onderwijsfestival HUNext in de Werkspoorkathedraal, 
Utrecht. Meer informatie volgt. 
Woensdagmiddag 6 mei 2020: Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp 
Studensucces 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, 
Utrecht. Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
 
 

http://www.sharepoint.hu.nl/
https://www.huontwikkelt.nl/hu-in-2026/
https://www.pum.nl/
mailto:oudgoud@hu.nl
https://trajectum.hu.nl/tineke-zweed-krijgt-nieuw-termijn-van-vier-jaar/
https://www.hu.nl/open-golf-event


Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud. 
 
 
   
 

 

 
   

 

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

