
VERENIGINGENDOSSIERS
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In het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag bevindt zich een aantal
dossiers over Rhenense verenigingen die eens rechtspersoonlijkheid
hebben aangevraagd. Hoewel onvolledig, kunnen de dossiers interessante
aanvullende gegevens verstrekken aan diegenen die de geschiedenis van
hun vereniging willen napluizen. Vooral aan die verenigingen die in de
Tweede Wereldoorlog hun archief en hun bezittingen (zoals voor Muziek-
vereniging Ons Genoegen geldt) verloren zagen gaan tengevolge van de
beschietingen op de stad of tijdens de eerste en/of tweede evacuatie,
kunnen deze dossiers belangrijke informatie verschaffen via de bewaarde
correspondentie over de ingediende statuten die de aanvraag om erken-
ning als rechtspersoon vergezelden.

De bedoeling van de auteur was om na te gaan of er aan de hand van in de
2e helft van de 19e eeuw vermelde namen, verbanden te leggen zijn tussen
de oprichters/eerste bestuurders van de verenigingen, en zo ja welke. Zou
het mogelijk zijn om een groep Rhenenaren te localiseren die in het vereni-
gings- en maatschappelijk leven van onze stad in die periode de boventoon
voerden; de initiatieven namen; het gezicht van de gemeenschap bepaal-
den? Als begin van de onderzoeksperiode werd gekozen het jaar 1855
omdat op 22 april van dat jaar de Wet op de Verenigingen1 werd aangeno-
men.
In zijn opzet is de auteur niet geslaagd; al snel werd duidelijk dat de dos-
siers te weinig talrijk zijn en teveel gespreid over de jaren, om een goed
beeld te verschaffen van een soort Rhenen-connection. Tussen 1855 en
1900 zijn 5 dossiers gevormd welk aantal in 1920 was opgelopen tot 20. Bij
een volgende poging dienen, om als betrouwbaar te kunnen gelden, bij
zo'n onderzoek tevens de gemeentelijke politiek en zeker het kerkelijk

Wet van den 22 April 1855, tot regeling en beperking der uitoefening van het regt
van vereeniging en vergadering (Staatsblad No 32.)
In deze wet werd o.a. geregeld dat, indien een vereniging wilde optreden als
rechtspersoon, zij erkend diende te zijn welke erkenning geschiedde door goed-
keuring van de statuten of reglementen die het doel, de grondslagen, de werkkring
en de overige regelen der vereniging moesten bevatten (art. 6)



leven te worden betrokken; diverse oprichters/eerste bestuurders van
verenigingen zullen ook in die archieven worden teruggevonden want voor
ingewijden in Rhenens' gemeenschap in de laatste 100 jaar zijn het bijna
allemaal bekende namen: Boodt, Ie Cavelier, van Doesburgh, van Holst, van
Ingen, van Nas, Post, Recter, Leccius de Ridder, Roghair, Sandbrink, Schut,
van Voorthui(z)(s)en, van de Waal etc.
Wel kan aan de hand van de eerste 20 dossiers worden geconstateerd dat
Rhenen meegedaan heeft met trends die rond de eeuwwisseling in heel
Nederland worden aangetroffen. Op het terrein van onderwijs, gezond-
heidszorg en volkshuisvesting doet in Rhenen de verzuiling haar intree -
door de oprichting van verenigingen met een godsdienstige of
ideologische grondslag. Men krijgt oog voor de economische voordelen
van een gestructureerd toerisme door de oprichting van de VW. Jongeren
krijgen een vrije tijdsbesteding aangeboden van de Rhenense afdeling van
De Nederlandse Padvinders. In 1919 werd Rhenensch Burgerwacht
opgericht, kennelijk als gevolg van de op 16 november 1918 aan Colijn
opgedragen taak om landelijk de Burgerwacht te organiseren2, als
uitvloeisel van wat later door de sociaal-democratische leiders genoemd
werd "Troelstra's vergissing" toen deze meende dat men in Nederland rijp
was voor de revolutie, analoog aan de gebeurtenissen in Duitsland3.

De dossiers zijn aangelegd door het ministerie van Justitie dat de aanvraag
om rechtspersoonlijkheid moest behandelen en het Koninklijk besluit
moest voorbereiden. In 1976 verviel de wet van 22 april 18554 waarvoor in
de plaats kwam de aanmelding bij het Centraal Verenigingen Register te
Woerden waar alle door de notaris opgemaakte akten worden geregis-
treerd. De dossiers zijn beginjaren tachtig door Justitie overgedragen aan
het ARA waar ze op dossiernummer zijn geborgen. De toegang hierop
bestaat uit fiches op plaatsnaam. Deze fiches worden niet ter inzage
verstrekt zodat de dossiers zonder kennis van het dossiernummer niet
raadpleegbaar zijn. Als U geïnteresseerd bent, noemt U dan het betref-

2 Scheffer, H.J. "November 1918, Journaal van een revolutie die niet doorging",Am-
sterdam, 1968, pag. 192 (Notulen ministerraad, 16-11-1918)

3 Algemene Geschiedenis der Nederlanden (deel 14) Nieuwste Tijd

4 Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe verenigingsfecht op 26 juli 1976 bestaat
goedkeuring van de statuten van verenigingen bij Koninklijk besluit niet meer.



fende dossiernummer zoals verderop in dit artikel vermeld. De dossiers zijn
in principe openbaar, behoudens de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van nog levende personen, hetgeen per aanvraag door het
hoofd studiezalen ter plekke wordt bepaald.
Voor Rhenen gaat het om dossiers van in totaal 60 verenigingen. Aan de
meeste aanvragen werd voldaan en werd rechtspersoonlijkheid verleend.
Enkele verzoeken werden om uiteenlopende redenen niet bewilligd. In het
algemeen geldt: hoe ouder het dossier, des te uitgebreider de correspon-
dentie en daarom ook des te interessanter de inhoud.

Maar al is het onderzoek al snel gestrand en is de auteur niet in zijn opzet
geslaagd, er zijn zijdelings toch een aantal grote en kleine wetenswaardig-
heden boven tafel gekomen die het waard zijn om doorgegeven te worden.
De datum van het KB waarbij erkenning als rechtspersoon werd verleend,
hoeft bijv. niet per se de datum van oprichting te zijn; er liggen soms maan-
den, zo niet jaren, en in enkele gevallen zelfs decennia tussen het moment
van oprichting en de dag dat het bestuur in de algemene ledenvergadering
voorstelt, en het groene licht krijgt, om het verzoek om erkenning in te
dienen. Daarnaast is niet in ieder KB de oprichtingsdatum genoemd:
toekomstig probleem bij het bepalen van jubileumdatum en -jaar?!
Als er meer KB's genoemd worden bij een dossier heeft dat als oorzaak de
aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de erkenning, waarbij
veelal tevens gebruik gemaakt werd van de gelegenheid om de statuten
aan te passen c.q. te wijzigen.
Het verzoek om erkenning als rechtspersoon diende gericht te worden aan
het Staatshoofd die het rekest om advies en ter voorbereiding van de
afhandeling doorzond naar het Ministerie van Justitie. Het verzoek moest
vergezeld gaan van de statuten, door alle bestuursleden ondertekend, en
een extract uit de notulen van de algemene ledenvergadering waaruit
bleek dat men met de aanvraag instemde.
De dossiers geven veelal de indruk niet geheel volledig te zijn; bovendien is
het de vraag of wel alle dossiers aanwezig zijn: zoals in de ter inzage
verstrekte dossiers er twee waren die er niet in thuishoorden omdat ze
niets met Rhenen te maken hadden, nl. een uit Bergen op Zoom en een uit
Schinveld, zo zal men zich kunnen afvragen of wellicht elders dossiers die
op Rhenen betrekking hebben, verborgen zitten. Maar niettemin, de bestu-
deerde dossiers bevatten veel gegevens van lokaal Rhenens belang.

Het allereerste dossier over een Rhenense vereniging is dossier no 2165,



"Vereeniging tot instandhouding van eene Christelijke bewaar-, naai- en
breischool binnen de gemeente Rhenen". Het bestuur dat de statuten van
10 juli 1888 ondertekende en de erkenning als rechtspersoon aanvroeg,
bestond geheel uit dames. Zij beten dus in Rhenen de spits af en liepen in
die tijd al voorop! In april 1917 als de verlenging van de erkenning wordt
aangevraagd, duikt er een man op in het bestuur: dr R. Jesse, secretaris-
penningmeester. Mevrouw Dr R. Jesse geb. Moinat, is dan presidente.
Maar wat te denken van de in 1888 met potlood op de omslag van het
dossier gemaakte aantekeningen?:

"den heer e S.G.
"dit verzoek zou ook kunnen worden afgewezen als verzoekende
"erkenning van eene stichting, doch ook met het oog op de Sekse
"der adressanten meen ik te mogen beproeven haar. op den goeden
"weg te helpen. P.

"altijd even galant. vB(=v. Beyman)

"altijd spotten met den ouden stakkert. P.

Het is misschien maar goed dat de dames nooit kennis hebben kunnen
nemen van deze opmerkingen van twee top-ambtenaren die zich niet
bewust zijn geweest dat hun potloodkrabbels bewaard en ruim honderd
jaar later gelezen zouden worden.

Een paar interessante details van staatsrechtelijke aard kwamen naar
voren naar aanleiding van de ondertekening van de Koninklijke besluiten
betreffende vooral de oudere verenigingen. Het eerste KB, in dossier 2165,
wordt nog getekend door WILLEM op Het Loo; dossiers 4284 en 5206
bevatten afschriften van KB's van EMMA, Koningin - Weduwe, Regentes;
vervolgens wordt er jarenlang getekend door WILHELMINA; en dossier
5206 bevat een brief, gedateerd 7 juli 1948, van Justitie aan de Burge-
meester van Rhenen vermeldende dat een request moet worden gericht
aan H.K.H, de Prinses - Regentes (JULIANA).

In totaal zijn er 60 dossiers aangetroffen met aanvragen om verlening van
rechtspersoonlijkheid. Het zijn:



1. Dossier 2165
Vereeniging tot instandhouding van eene Christelijke bewaar-,
naai- en breischool binnen de gemeente Rhenen
KB 29 september 1888 no 18
KB 2 juni 1917 no 20

Uit een brief van 25-2-48 aan het Departement van Justitie te 's Gravenhage
blijkt de naam gewijzigd te zijn in Chr. Kleuterschool te Rhenen "daar er de
laatste 25 jaar geen Naai- en Breischool meer aan verbonden is".

2. Dossier 2189
Stichting "Protestantsch bestedelingenhuis binnen de gemeente
Rhenen"

28/30 augustus 1888: Justitie aan bestuurders:
"... overwegende dat bovengenoemde instelling, blijkens de
"overgelegde Statuten, is eene Stichting en geenszins zoodani
"ge vereeniging van personen, als alleen uit kracht der wet van
"22 april 1855 (Stbl.No 32), als rechtspersoon kan worden erkend;
"Geeft aan de adressanten te kennen:
"dat om die reden aan hun verzoek geen gevolg kan worden gege'Ven.

de m. voornoemd

3. Dossier 4284
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer
"Cunera"te Rhenen
KBSaug. 1895 no 20
KB6iuni 1916 no 29

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Rhenen
KB 7 mei 1952 no 79
KB2dec 1974 no 35

4. Dossier 5206
"Rhenensche Muziekvereeniging Ons Genoegen" gevestigd te
Rhenen
KB 22 october 1897 no 45
KB 29 november 1948 no 59
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De inmiddels verdwenen muziektent van "Ons Genoegen" in het Elisabethplantsoen.



Uit het dossier van deze vereniging blijkt het belang van het inrichten, goed
bijhouden en bewaren van een verenigingsarchief. Er is in 1948 een
uitvoerige correspondentie noodzakelijk tussen notaris van Rhijn en
Justitie inzake het weer verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, nodig
voor de tenaamstelling van onroerend goed, alsmede de uitkering van
gelden ter vergoeding van door de oorlog vernietigde instrumenten. Als
data van oprichting resp. verlening van rechtspersoonlijkheid worden o.a.
genoemd: eind 1899 of begin 1900 (mededeling van oudere leden); bezit
sinds 1869 rechtspersoonlijkheid (hetgeen pertinent onjuist is); in het jaar
1868 (rekest juli 1948 van bestuur aan H.M. de Koningin); terwijl uit het
dossier van Justitie blijkt dat de vereniging is opgericht op 1 augustus
1897. Deze laatste datum is echter ook niet juist want in andere bronnen,
raadsnotulen uit 1887, wordt vermeld dat de gemeente Rhenen wel
medewerking aan de plaats van oprichting,maar geen financiële steun ten
behoeve van de aanschaf van een muziektent van de vereniging zal ver-
lenen. De vereniging bestond toen dus al maar bezat nog geen rechtsper-
soonlijkheid; die werd pas in 1897 voor het eerst aangevraagd. En zeer
onlangs nog werd in het Wagenings Gemeentearchief een berichtje in de
Wageningsche Courant van 11 februari 1869 aangetroffen waarin een
concert werd aangekondigd door de Zang- en Muziekvereeniging te
Rhenen onder directie van de heer G. Klimmerboom, samen met het
Renkumsche Mannenkoor "Harpe Davids". In diezelfde krant verschijnt op
donderdag 18 maart 1869 een gunstige recensie over dit concert door het
Rhenensche Muziekgezelschap:"...en kunnen met het volste vertrouwen
verklaren dat het gezelschap in dien tijd (=sedert ruim een jaar, red.) met
reuzenschreden is vooruit is gegaan."
Overigens ging het verenigingsarchief, evenals de instrumenten, verloren
door het oorlogsgeweld in 1940 waardoor het toenmalige bestuur geen
blaam treft.

5. Dossier 6289
"Dorcas, Vereeniging tot Evangelisatie" te Achterberg, gemeente
Rhenen
KB 19 december 1899 no 26

Op voorstel van het Bestuur wordt in de vergadering van de leden, gehou-
den op 10 maart 1904, met algemeene stemmen besloten om de naam van
de vereniging te veranderen in:
"de Vrije Gereformeerde Gemeente, gewijd aan den Eeredienst der



"Synode Nationaal gehouden 1618/1619, gevestigd te Achterberg,
"gemeente Rhenen".

KB van 4 januari 1905 no 4

6. Dossier 7539
Rhenensche Werklieden Vereeniging "Helpt Elkander" te Rhenen
KB 15 maart 1902
KB 6 november 1911, no 87
KB 4 december 1926, no 3

Justitie liet via de Procureur-Generaal te Arnhem en de Officier van Justitie
bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem informatie inwinnen bij de
burgemeester van Rhenen die op 13 december 1901 meedeelde:
"... dat deze vereeniging is opgericht 24 october 1896; de
"adressanten staan over het geheel genomen niet ongunstig
"bekend; zodat ik tot inwilliging kan adviseren.

Op 22 juli 1911 wordt goedkeuring en erkenning verzocht voor gewijzigde
statuten. Aanleiding tot deze wijziging was dat gelden werden gebruikt
voor het zenden van afgevaardigden naar politieke vergaderingen, hetgeen
de bestuursleden beslist niet voor het doel geschikt vinden.

7. Dossier 9501
Vereeniging Rhenensche Schietvereeniging "Soranus" te Rhenen
opgericht 17 februari 1904

Adviezen omtrent de aanvraag werden door Binnenlandse Zaken gericht
aan de ministers van Oorlog en Justitie, die geen bezwaren hadden. Er
werden echter geen goedgekeurde statuten en KB aangetroffen in het
dossier; liggen die bij Binnenlandse Zaken?

8. Dossier 10859
Vereeniging tot onderling hulpbetoon bij ziekte gevestigd te
Eist/gemeenten Rhenen en Amerongen, onder de zinspreuk
"Draagt elkanders lasten en vervult a/zoo de Wet van Christus".

27 januari 1906: Justitie aan H v.d. Brink, predikant te Eist, gem. Rhenen,
voorzitter:
"...geeft den adressant te kennen:
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"dat genoemde vereeniging, blijkens hare statuten, is eene
"wederkeertge verzekerings- of waarborgmaatschappij, weshalve
"het verzoek om erkenning als rechtspersoon, krachtens art. 14
"der Wet van 22 April 1855 (Stbl No 32) niet voor inwilliging
"vatbaar is.

9. Dossier 13106
Vereeniging tot Stichting en instandhouding van "Een School met
den Bijbel" te Rhenen
opgericht 28 november 1907
KB 30 december 1907, no 71
KB 17 mei 1918, no 56
KB 22 mei 1936, no 27

Uit de notulen:
"Op Donderdag 31 October 1907 's avonds te half acht uur werd
"alhier eene Vergadering van belangstellenden in Christelijk
"onderwijs gehouden in 't koor der Ned. Herv. Kerk".

10. Dossier 13163
"Vereeniging tot ondersteuning aan behoeftige zieken, herstellen-
den en kraamvrouwen in de gemeente Rhenen"
KB 20 januari 1908, no 13

'Vereeniging Ziekenzorg te Rhenen"
(doelstelling: het verzorgen van zieken en de bestrijding der tuberculose
als volksziekte in Rhenen, Eist en Achterberg)

KB 26 november 1921 no 46
KB 23 juni 1937 no 5
KB 12 januari 1966, no97

(doelstelling: het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg
waaronder wordt verstaan wijkverpleging, praeventieve en positieve ge-
zondheidszorg, onder alle lagen van de bevolking met eerbiediging van
ieders godsdienstige en politieke overtuiging, alsmede het verbeteren van
de gezondheid in de ruimste zin van het woord)

KB 6 februari 1973, no 36

Een opeenvolging van aan de tijd aangepaste doelstellingen waarover
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alleen al een filosofisch getint artikeltje gewijd kan worden.

11. Dossier 15104
Sociëteit "Apollo" te Rhenen
KB 18 december 1909, no 63

27 november 1909: Officier van Justitie aan Procureur-Generaal te Arnhem:
"Ik heb van den Heer Burgemeester voornoemd vernomen dat onge
"veer alle leden van den Gemeente Raad en vele Notabelen van de
"Gemeente Rhenen lid der bedoelde sociëteit zijn. Mijns inziens
"bestaat niet eenig bezwaar tegen inwilliging van het verzoek..."

Volgens de statuten is de Sociëteit "Apollo" een uitvloeisel van het op 1
november 1855 opgerichte Muziekgezelschap "Apollo"

12. Dossier 15750
Vereeniging "Oudheidkamer voor Rhenen en Omstreken te
Rhenen"
opgericht 2 3 december 1907
KB 23 mei 1910,no71
KB 16 juli 1937, no 35

De verlenging van de rechtspersoonlijkheid in 1968, tot 22 november 1995,
geschiedde zonder KB.
De vereniging werd heropgericht op 9-11-1981 en kreeg daarbij de naam
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken.

13. Dossier 16274
Rhenensche Postduivenvereniging 'Cunera"
KB 21 september 1910, no 62

De vereniging stelde zich volgens de statuten ten doel:
"1. de postduiven zoveel mogelijk af te richten, ten einde in
"tijd van oorlog ten dienste te kunnen zijn van het vaderland.
"2. de liefhebberij etc...

14. Dossier 16613
"Rhenensche Buitensocieteit" te Rhenen
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goedkeuring dd 20 maart 1911 geweigerd:
(o.a. op grond van advies van burgemeester Schimmelpennick aan Justitie)

"geen sprake van sociëteit, slechts ontduiking van sluitingsuur van café v.d.
Berg" (=stationskoffiehuis).

(N.B.: Het reglement lijkt woordelijk op dat van "Apollo". Overgeschreven?
N.B.B.: "dat enige leden van "Apollo", hoewel lid blijvende, zich
eenigermate afscheiden")

15. Dossier 24596
"Vereeniging Rhenensche Padvinders" (Afdeeling van de Vereeni-
ging "De Nederlandsche Padvinders")
KB 23 juni W16

N.B. Statuten moesten worden goedgekeurd door het Hoofd-Bestuur van
de Vereeniging: "De Nederlandsche Padvinders", (opgericht 11 december
1915 - KB van 6 april 1916), zodat daarop de Kon. goedkeuring kon
worden aangevraagd.
Af te handelen door: het Commissariaat van inwendige organisatie geves-
tigd te Rhenen, getekend in die tijd (= 1916)door J. Schimmelpenninck.

16. Dossier 2 8227
Tabaksverbouwers Vereeniging Amerongen, Eist en Rhenen,
gevestigd te Eist, gemeente Rhenen

26 juli 1918: Justitie aan A.H.J. de Ridder, secretaris te Eist, gemeente
Rhenen:
"... dat, in verband met de ingewonnen ambtsberichten, veeleer
"sprake is van eene coöperatieve vereeniging of van eene bur
"gerlijke maatschap, of van eene handelsvennootschap, dan van
"eene vereeniging van personen als bedoeld bij de wet van
"22 April 1855 (Staatsblad No 32), het verzoek om erkenning
"krachtens genoemde wet, voor inwilliging niet vatbaar is.

17. Dossier 29190
Stichting "Eister Woningbouw" gevestigd te Rhenen

"Wij Wilhelmina, etc....



"hebben goedgevonden en verstaan:
"de stichting genaamd "Eister Woningbouw" gevestigd te Rhenen,
"toe te laten als stichting, uitsluitend in het belang van
"verbetering der volkshuisvesting werkzaam.
"Onze Ministers van Arbeid, van Justitie en van Financien zijn
"belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage. den 29 Maart 1919

"Wij Wilhelmina, etc....
"Op de voordracht van Onze Minister...
"Gezien Onze besluiten van 29 Maart en 7 April 1919
"Overwegende dat genoemde stichtingen, nadat haar bezittingen
"met de daarop rustende schulden door de gemeente Rhenen zijn
"overgenomen, naar Ons oordeel het belang der volkshuisvesting
"niet meer behartigen,
"hebben goedgevonden en verstaan,
"de toelating van vorengenoemde stichtingen in te trekken.

s-Gravenhage, den 14 Juni 1939

1. de stichting "Eister Woningbouw" te Eist (gem. Rhenen)
2. de stichting "Woningstichting Rhenen" te Rhenen

18. Dossier 29 611
Stichting "Woningstichting Rhenen" te Rhenen

"Wij Wilhelmina, etc.
"Overwegende, dat uit de statuten dier stichting, opgenomen in
"de acte van oprichting, dd 23 Januari 1919, gewijzigd bij acte
"van 7 Maart 1919, blijkt, dat zij uitsluitend ten doel heeft in
"het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zijn;
"Overwegende, dat die statuten voldoen aan de eischen, gesteld
"bij de artikelen 10 en 11 van Ons besluit van 28 Juli 1902
"(Staatsblad No 160), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van
"14 Januari 1919 (Staatsblad No 25),
"hebben goedgevonden en verstaan:
"de stichting: "Woningstichting "Rhenen" gevestigd te Rhenen,
"toe te laten als stichting, uitsluitend in het belang van
"verbetering der volkshuisvesting werkzaam.

's-Gravenhage, den 7 April 1919
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"Wij Wilhelmina, etc.
"Op de voordracht van Onze Minister van Arbeid,
"Overwegende, dat in de statuten der stichting op rechtsgel
"dige wijze veranderingen zijn aangebracht en dat ook na die
"veranderingen blijkt, dat zij uitsluitend ten doel hebben in
"het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam te
"zijn,
"hebben goedgevonden en verstaan:
"de toelating der stichting "Woningstichting Rhenen" te Rhenen
"als stichting, uitsluitend in het belang van verbetering der
"volkshuisvesting werkzaam, te handhaven.

Het Loo, 30 Juni 1920

toelating ingetrokken bij KB van 14 Juni 1939, zie dossier 29190.

79. Dossier 29663
Vereeniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend
goed door landarbeiders "Nutsgrond", gevestigd
te Rhenen.
KB 6 maart 1923 no 74

De statuten vermeldden: "Vereeniging is opgericht op initiatief van het Dis-
trict Utrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen onder medewerking
van het Utrechts Landbouw-Genootschap op 28 December 1918 en aange-
gaan voor den tijd van 29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting.

20. Dossier 30183
Vereeniging "Rhenensch Burgerwacht" gevestigd te Rhenen
KB 7 mei 1919 no 36

Hierover deelde de toenmalige burgemeester Schimmelpenninck aan de
Minister van Binnenlandse Zaken mee:
"...en dat ik voorzeker voornemens ben hare diensten in te
"roepen, wanneer de handhaving der openbare orde of andere
"bijzondere omstandigheden, zulks wenschelijk maakt. De Statu-
ten en inrichting van bedoelde Vereeniging zijn geheel inge-
licht volgens mijne aanwijzingen, terwijl het Bestuur mij alle
"waarborgen geeft door hare samenstelling ".
Het vertrouwen van Schimmelpenninck was gerechtvaardigd want zijn
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zoon was voorzitter van het oprichtingsbestuur.

21. Dossier 32074
Vereeniging: "Arbeiderswoningbouwvereeniging "Ons Belang"
KB 8 november 1919

22. Dossier 32612
"Vereeniging tot verschaffing van Arbeid"
KB 31 december 1919

23. Dossier 34487
Vereeniging "Rhenensch Schoolwerktuin"
KB 28 october 1920

24. Dossier 34898
Vereeniging "Landbouwvereeniging "Rhenen" tevens afdeeling
van het genootschap van landbouw en kruidkunde in Utrecht"
KB 13 november 1920

25. Dossier 39959
Vereeniging Rhenensche Vereeniging voor Handel en Industrie
"Rhenensch Belang"
KB 28 november 1924

26. Dossier 40287
Vereeniging "Commissie tot bevordering van het Marktwezen te
Rhenen"
KB 13 juni 1925

27. Dossier 41581
Vereeniging "Vrijwillige brandweer Rhenen"
KB 12 september 1927

"Vereniging Vrijwillige Brandweer Rhenen 1924"
KB 14 augustus 1959

28. Dossier 42719
Vereeniging "Eigen Gebouw"
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KB 23 maart 1929
KB 3 november 1958

29. Dossier 43688
Vereeniging "Schietvereeniging Rhenen"
KB 23 december 1930
KB 1 october 1958

30. Dossier 447 82
Tennisclub "Rhenen"
KB 3 october 1932
KB 16 mei 1966

31. Dossier 44891
'Vereeniging tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Gerefor-
meerde Grondslag"
KB 18 october 1932

opgericht 24 augustus 1932

32. Dossier 46749
Vereeniging "Rhenensche Slagerspatroonsvereeniging"
KB 25 juni 1936

opgericht 12 Mei 1936

33. Dossier 48646
Het Nederlandsche Roode Kruis, af d Rhenen
KB 1 december 1950
KB 2 mei 1960
KB 13 mei 1963
KB 27 juni 1972
KB 6mei 1975

zou zijn opgericht 24 Juni 1933

34. Dossier 48728
"Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een Avond(va-

17



0>

Zeepkistenraces op de Thijmse Hucht, georganiseerd door de M.A.C.R.O, ter gelegenheid
van hun 5 jarig bestaan in 1950.



k)teekenschool voor Rhenen en Omstreken"
KB 22 november 1941

35. Dossier 49028
Vereeniging: "Afdeeling Rhenen van den Nederlandschen Protes-
tantenbond"
KB 7 februari 1946
KB 17 september 1974

36. Dossier 50982
Vereeniging: "Arbeiders Muziekvereeniging "Oefening Baart
Kunst"
KB 31 januari 1949

opgericht 28 Augustus 1931

37. Dossier 52499
Vereniging: "1e Rhenense Hengelaars Vereniging" "De Voorn"
KB 10 februari 1951

opgericht 1 Juli 1933

38. Dossier 52657
Vereniging "Christelijk Nationale Schoolvereniging te Achterberg,
gemeente Rhenen"
KB 23 mei 1951

39. Dossier 53167
Vereniging "Motor-Auto Club Rhenen en Omstreken"
KB 18 juni 1951
KB 5 juli 1971

opgericht 10 september 1945

40. Dossier 53337
Vereniging Kegelclub "Paul Kruger"
KB 19 mei 1952

opgericht 19 november 1900
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41. Dossier 54676
Christelijke Woningbouwvereniging "Rhenen"
KB 30 augustus 1954

opgericht 16 november 1953
per 30 januari 1964 door bestuur ontbonden wegens geen activiteiten

42. Dossier 56828
Vereniging "Rundveefok- en Controlevereniging "Verbetering is
ons streven"
KB 1 november 1957

43. Dossier 57749
Vereniging "Rhenense Zwem- en Poloclub "De Forellen"
KB 24 maart 1959

opgericht 23 november 1956

44. Dossier 58909
Voetbalvereniging "Sportclub Rhenen"
KB 19 october 1960

45. Dossier 60275
Voetbalvereniging "Rhenus"
KB 26 april 1961

opgericht 5 mei 1933

46. Dossier 60330
Vereniging "Ijsclub Rhenen"
KB 13 maart 1961

opgericht 9 december 1945

47. Dossier 61663
Vereniging tot Stichting en instandhouding van Scholen met de
Bijbel
KB 7 maart 1962
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thans genaamd: Vereniging voor Scholen met de Bijbel te Rhenen
KB 12 september 1975

48. Dossier 61973
Vereniging: "Algemene Speeltuinvereniging "Sport en Spel"
KB 23 november 1962

opgericht 1 juli 1951

49. Dossier 62169
Gymnastiekvereniging "Wilskracht"
KB 17 december 1962

opgericht 6 mei 1941

50. Dossier 62854
"Rhenense Middenstands Centrale"(RMC)
KB 29 augustus 1963

opgericht 17 juli 1963

51 Dossier 65115
Sportvereniging "Candia '66"
KB 11 oktober 1966

52. Dossier 66682
Vereniging "Christelijke Oratorium Vereniging Euphonia"
KB 8 juli 1968

53. Dossier 70227
Vereniging "Rhenense Rij' en Jachtvereniging"
KB 4 februari 1972

opgericht 22 oktober 1970

54. Dossier 70955
Vereniging: "Vereniging Garageweg"
KB 24 juni 1972
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opgericht 1 mei 1972

55. Dossier 71258
Rhenense Tafel Tennis Vereniging, afgekort RTTV
(opgericht uit een fusie van de verenigingen Treffers en D.S.S., op
1 oktober 1954)
KB 22 juli 1972
KB 1 mei 1974

56. Dossier 72961
Vereniging 'Vereniging Vrienden van Ouwehands Dierenpark"
KB 8 augustus 1973

57. Dossier 74135
Vereniging: "Sportvereniging Arena"
KB 21 november 1973

opgericht 7 juni 1962

58. Dossier 77588
Vereniging: "Rundveefok- en Controlevereniging Rhenen-Rens-
woude en omstreken"
KB 27 maart 1975

ontstaan uit een fusie, ingaande 1 augustus 1974, tussen de fokvereniging
"Renswoude en omstreken" te Renswoude en Rundveefok- en Controlever-
eniging "Vooruitgang is ons streven"te Rhenen

59. Dossier 79662
Vereniging: "Postduivenvereniging Rhenen en omstreken"
KB 5december 1975

oorspronkelijk opgericht 5 mei 1933

60. Dossier 81458
Vereniging "Vereniging Ouders van Heimerstein"
KB 12 juli 1976

opgericht 18 juni 1976
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voortzetting van de reeds bestaande oudercontactgroep

N.B. De allerlaatste koninklijke goedkeuring aan statuten van een Rhenen-
se vereniging!

Start van de zeepkistenraces op de Thijmse Hucht in 1950.
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