
VERSLAG VERGADERING BESTUUR
 27 JUNI 2012

Genodigden: volledig huidig bestuur:
Annie Brouwer-Korf (A), Hanneke Verheijke (H), Roosje Keijzer 
(R, penningmeester), Michael Munker (M, secretaris), Jan van 
der Leeden (J), Dick Sijtsma (D, voorzitter)

Aanwezig: J, D, H, R, M: besluitvaardig
Voorzitter: D
Verslag: M (besluiten openbaar in verkort verslag, actielijst intern)

- Verslag van vergadering 30 mei wordt goedgekeurd. Via email werd van bestuur in 
tussentijd besloten de verkoopprijzen vooralsnog eenvoudiger te realiseren (75 Eur 
verleden, 100 Eur toekomst) dan in notulen van laatste vergadering 

- Evaluatie opening 2 juni: Wij vinden het evenement geslaagd en zonder problemen 
verlopen. Publiciteit in NOS was leuk, Utrechtse media kunnen later nog benaderd 
worden, de Letters zijn er nog lang. Tot heden is het monument intact, alles werkt zoals 
gepland, nieuwe letters werden door leden van de Lettertijd als gepland iedere zaterdag 
sinds 2 juni gemaakt (alleen jaarmarkeeringen 2016-2019, 2021 en 2022 ontbreken 
tegenwoordig volgens het concept nog, het was niet gelukt deze voor de opening te 
graveren, deze zullen in de komende maanden volgen). 

- Meer dan 20 burgers en de stadswerken hebben hun naam al verbonden aan letters uit 
het verleden (1-648).

- Tot op heden werden alle wekelijks geplaatste letters gesponsord. Indien dat tot 
donderdag niet gelukt is, schrijven wij een oproep via facebook en proberen (zelf of 
desnoods via de steenhouwer) tijdens het hakken nog sponsoren te winnen. Zou het 
eens niet lukken gaan wij met het maken van Letters door indien er tenminste een Letter 
verder in de toekomst gesponsord is en de Stichting (uitzicht op) voldoende middelen 
heeft om tot die tijd door te gaan. Niet voor de toekomst gesponsorde letters kunnen 
later nog steeds gesponsord worden als verleden letters. Wij denken erover na de prijs 
voor de verleden letters gelijk te maken aan de toekomstige letters (geen naam in 
zijkant, maar ervoor is de letter zelf bekend). Dit bijv. vanaf januari 2013. Er ligt een 
aanvraag om een letter te sponsoren op 4 mei 2013, verder dan eigenlijk op de website 
open staat. Omdat het de eerste keer is dat iemand zo ver vooruit denkt, accepteren wij 
deze. Indien zulke ‘long placements’ toenemen of nog verder in de toekomst 
aangevraagd worden, moeten wij over een aangepast model nadenken.

- In afspraken met steenhouwers van de LetterTijd werd van een prijs inclusief BTW 
uitgegaan, en voor de verleden letters 1-648 was dat ook expliciet besproken, voor 
toekomstige ter plekke gemaakte letters ontstond discussie. Gezien de tijd en onkosten 
die de steenhouwer met een letter en bijhorende werkzaamheden, transferkosten etc. op 
een zaterdag kwijt is, ook in slecht weer, vereist dit in de meeste gevallen een duidelijke 
vrijwillige bijdrage van de steenhouwer. Plan is voor de toekomstige Letters (zaterdagen 
sinds 9 juni) een iets verhoogde onkostenvergoeding aan te bieden, inclusief BTW.
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- Aandenken / Oorkonde voor sponsoren: verschillende sponsoren vroegen om een 
oorkonde. Dit was deel van het plan, wij werken eraan dit mogelijk te maken.  

- Erik (Los Imagos) heeft een filmpje over het leggen van de stenen 1-648 en vooral de 
bijdrage van Arie Koot gemaakt. Erg leuk. Wij plaatsen deze op de website. Het zou leuk 
zijn meer achtergrondinformatie over sponsoren, indien gewenst, te filmen of op andere 
manier beschikbaar te maken. Er zijn echter geen middelen hiervoor, creatieve ideeën 
zijn nodig als men dit systematisch wil realiseren. Een monteerde film over de opening is 
niet nodig. 

- De stichting heeft een gift van 10.000 Eur ontvangen, het bestuur besluit deze gift te 
accepteren en streeft erna dit zodra de stichting er financieel de mogelijkheid toe, liefst 
binnen vijf jaar, dit bedrag aan een project ter bewaring en bevordering van beschaving, 
bij voorkeur aan stichting milliongenerations of een project ervan. 

- Het eerder besprokene beleidsplan, versie 1 van 8 mei 2012, wordt aangenomen, ook al 
zou een betere redactionele bewerking nog goed zijn, zodra wij meer tijd hiervoor 
hebben.

- Overdracht rechten en plichten aan de Stichting Letters van Utrecht: voor oprichting van 
de Stichting is werk verricht, waarvoor de Stichting het eigendom verkrijgt en de 
verantwoordelijkheid over neemt. Dit geldt voor:

- Eigendom van gereedschap etc. gaat aan de stichting over (declaratie gemaakte 
kosten door M en R)

- De website en domeinen (delettersvanutrecht.nl, delettersvanu.nl, lettersvanu.nl, 
lettersvanutrecht.nl) werden aangevraagd van M/Step2 bv, M zegt onherroepelijk 
toe deze over te dragen (whois al gewijzigd naar stichting, overname in 
september voor vernieuwing hostingpakket). Stichting aanvaard alle rechten en 
verantwoordelijkheid voor de website, M en D zeggen toe desgevraagd de 
actuele inloggegevens/transfercodes over te dragen aan het bestuur van de 
Stichting). Hetzelfde besluiten wij voor het facebook account delettersvanutrecht 
(D) en het twitter account @LettersvanU (M). 

- Lettertype: H / Avant la Lettre geeft de Stichting onherroepelijk het recht exclusief 
commercieel gebruik te maken van het font, met het recht licenties aan derden 
voor commercieel gebruik toe te staan ter bevordering van De Letters van Utrecht 
en het recht op te treden tegen derden, die zonder toestemming van de Stichting 
inbreuk maken.

- Wij ontvingen een brief met vragen van de belastingdienst ter beoordeling van de 
aanvraag op ANBI status en gaan deze z.s.m. beantwoorden, het gaat met name over 
financiële planning, beleidsplan en activiteitenkalender. 

- Rolverdeling (indien nodig zoekt verantwoordelijke een vervanger):
- Reactie contactformulier/email beantwoorden indien niet koop:voorzitter, Bcc 

bestuur
- Reactie van ter koop van een steen - in lijst / factuur? penningmeester, Bcc 

Voorzitter
- betaling en verwerking externe facturen: penningmeester 
- Nieuws van nieuwe letter op site (Facebook automatisch) en Tweets: secretaris

- Wij willen een afsluitende steen met informatie erin gezandstraald laten maken, die 
iedere zaterdag opschuift. "Vervolg a.s. zat. 13:00" in twee regels, liefst in rode 
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hardsteen van 13 cm x 20 cm x 8 cm. Ook kijken wij of het mogelijk is een sandwich-
board met informatie te realiseren, die tijdens het hakken over de opening kan staan. 

- In de reactie aan mensen die een toekomstige steen bijdragen zal nog explicieter een 
uitnodiging voor het steenhouwen van desbetreffende zaterdag komen te staan. Ook zal 
op de factuur duidelijker vermeld staan, dat een hogere bijdrage dan het minimumbedrag 
beter werk mogelijk maakt.

- Er werd via het contactformulier van een burger uit de VS voorgesteld, mensen te 
vragen stenen van juiste specificaties op te sturen voor gebruik als straatsteen voor 
Letters (zoals de steen van de Long Now Foundation voor Letter 1). Stenen ‘met 
verhalen’ te gebruiken zou mogelijk en een extra dimensie aan het project toe kunnen 
voegen. Een optie, deze stenen niet gewoon te verzenden maar aan reizigers mee te 
geven, die deze dan weer aan andere doorgeven (bijv. met een manier om de 
reiservaringen te documenteren), tot de steen bij de Stichting belandt. Een hardsteen 
met afmetingen 13cm x 10 cm x 8 cm (tolerantie +/- 1cm, behalve 13cm +0,2/-0,5cm, 
kanten liefst gebroken, “gezicht” en boven en onderkant gezaagd) zou moeten passen, 
gewicht ca. 3 kg. Kleur zal door gebruik in straat gauw meer of minder donker grijs 
worden. Bespreken bij volgende vergadering.

- Vergaderingen zijn nu nog vaak nodig, wij zijn vooralsnog van plan maandelijks te 
vergaderen. Indien alles op de rails is wordt het hopelijk duidelijk minder. Locatie is goed. 

- Opties voor volgende vergadering:  7,8,of 9 aug 20:15 of 14 aug. 
- Sluiting (op straat vieren mensen de EK halve finale van Spanje en Portugal)
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