Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging
“Ermeloo” van woensdag 22 februari 2017.
Op deze vergadering zijn 77 personen aanwezig en hebben 56 stemgerechtigde leden de
presentielijst getekend. Er is geen bericht van verhindering ontvangen en er zijn geen aanvullingen
voor de agenda.
De voorzitter Steven van Loo opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
Aansluitend doet hij een aantal mededelingen van het bestuur. Hij geeft aan dat direct na de
officiële vergadering Arie de Ruiter zijn boek presenteert. Wij hebben de primeur van deze uitgave. In
de pauze krijgt iedereen de gelegenheid het boek aan te schaffen en te laten signeren. Na de pauze
geeft Jan van der Ham een presentatie over de Wijngaard in Telgt. Eveneens kan een drankje
worden geproefd en een flesje worden gekocht.
Op 29 april zal nabij het Romeins Marskamp een Romeins festival plaatsvinden.
Het programma duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Dit jaar is er daarom geen Middeleeuws festival.
In 2017 wordt aandacht besteed aan 500 jaar Reformatie. Bij de organisatie in Ermelo is ook de
Oudheidkundige Vereniging betrokken. In oktober volgt een speciale verenigingsavond waarbij
Sander Wassing een uiteenzetting gaat houden over de Reformatie in Ermelo.
In april en mei volgen nog twee excursies naar “De Ullerberg”. Deze zijn inmiddels vol gepland en
bestemd voor de 100 leden die op de wachtlijst stonden van vorig jaar. Er komt ook een excursie
voor de overige leden maar dat blijft nog even een verrassing, zo laat Steven van Loo weten.
Recent mocht de vereniging een gift van 500 euro ter vrije besteding ontvangen van de
Kringloopwinkel.
Tot slot wordt genoemd dat in 2016 een jubileumcommissie van start is gegaan om het 40-jarig
jubileum van de OVE in 2018 voor te bereiden en hier een bijzonder feestje van te maken. U zult er
vast en zeker meer van horen, bevestigt Steven van Loo.
Vervolgens wordt door de voorzitter het afgelopen jaar in vogelvlucht doorgenomen. In 2016 hebben
de Beeldbanken uitbreiding gekregen, is een nieuwe werkgroep, automatisering, in het leven
geroepen, mochten we deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en 739 euro in ontvangst
nemen voor de aanschaf van kleding voor de dames bij de kraam. Er is ook droevig nieuws te
melden. Drie vrijwilligers, Teun Hop en Henny van der Brink, zijn ons ontvallen en recent Goossen
van der Bosch, die in het verleden artikelen schreef voor ons blad. Eind december is onze secretaris
Viviane van Oosten plotseling uitgevallen vanwege een burn-out. Gelukkig was Dick van Wijngaarden
bereid het werk waar te nemen. Dick had nog maar kort geleden afscheid genomen en hij mocht in
2016 een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Tevens is hij benoemd tot erelid, zo
benadrukt Steven van Loo.
Een punt van zorg blijft onze huisvesting. De Kringloopwinkel wil de ruimtes die wij huren zelf in
gebruik nemen en de huur opzeggen. Het bestuur is naarstig op zoek naar een andere ruimte. Bij
voorkeur op de begane grond, met parkeerruimte en op een plek waar we altijd kunnen werken.
Liefst in de kom van het dorp en niet onbelangrijk, ook betaalbaar. Weet u iets, meldt dat dan even
bij het bestuur. De voorzitter deelt mee dat het bestuur binnenkort in gesprek gaat met wethouder
Klappe. Zoals bekend worden de sportverenigingen wel gesubsidieerd en onze vereniging niet.
Inmiddels kent de vereniging circa 90 vrijwilligers die op allerlei terreinen actief zijn. Op 14
december werd een bijeenkomst gehouden in “de Hoeve” waarbij de vrijwilligers werden bedankt
voor hun inzet en een kerstpakket mee naar huis kregen.
Helaas verscheen in september de laatste uitgave van de editie Ermelo van de krant “Het Verhaal”.

De vereniging had via dit medium de mogelijkheid kosteloos artikelen te plaatsen en reclame te
maken voor het werk van de OVE.
Tot slot meldt de voorzitter dat de vereniging jarenlang heeft deelgenomen aan de
regiobijeenkomsten van de historische verenigingen. Ermelo was in 2016 gastheer. Helaas was de
belangstelling zo gering, dat het bestuur besloten heeft de bijeenkomst te annuleren. Eveneens heeft
zij er voor gekozen in kleiner verband en met een andere opzet verder te gaan met deze
bijeenkomsten.
De notulen van de ledenvergadering van 24 februari 2016 zijn door de waarnemend - secretaris
uitgereikt. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslaglegging. Met dank aan de
waarnemend - secretaris worden vervolgens de notulen vastgesteld en ondertekend.
Het jaarverslag 2016 is eveneens door de waarnemend - secretaris uitgereikt. Aansluitend licht Dick
van Wijngaarden de in het oog springende zaken er uit en geeft een toelichting.
Ook hierbij zijn er geen vragen of opmerkingen, daarom wordt Dick nogmaals bedankt voor het vele
werk hiervoor verricht.
Aansluitend geeft de voorzitter aan één van onze leden, Ton van Steenoven, in het zonnetje te
willen zetten en vraagt hem naar voren te komen.
Ton heeft de afgelopen jaren enorm veel werk verzet voor de website en de Beeldbanken. Steven
van Loo spreekt hem namens de vereniging toe en hij uit lovende woorden o.a. over de vrijwillige
werkzaamheden van Ton op het gebied van de automatisering. Met de uitreiking van een
cadeaubon, een bos bloemen en applaus wordt onze waardering nog eens onderstreept.
Het financieel jaarverslag 2016 is samen met het jaarverslag van de waarnemend - secretaris
uitgereikt. Penningmeester Gertjan van Assen geeft vervolgens een toelichting op de jaarcijfers.
Hij benadrukt dat we een goede financiële buffer hebben opgebouwd in de vorm van reserveringen
in allerlei potjes. Ook hebben we een donatie ontvangen.
De kosten zijn laag gebleven o.a. door de inzet van een grote groep vrijwilligers. Hierdoor besparen
we circa 20.000 euro. Ook kon de contributie worden gehandhaafd op 15 euro. Veel leden hebben
inmiddels al de contributie van 2017 voldaan. Circa 25 personen hebben een betalingsachterstand
maar hier wordt aan gewerkt.
De kosten wat betreft zaalhuur zijn lager uitgevallen, eveneens voor de sprekers. Maar dat fluctueert
per jaar, zo voegt de penningmeester toe. De excursies naar de Ullerberg waren gratis.
De uitgave voor de inkoop van postzegels was hoger aangezien we deze niet meer met korting aan
konden schaffen.
Onder de post “overige kosten” zijn de kerstattenties van in totaal 1500 euro terug te vinden die aan
de vrijwilligers zijn verstrekt.
Onder de post “reserveringen” zijn de reserveringen aan te treffen wat betreft de automatisering,
het boekenfonds, het 40-jarig bestaan en opstart werkgroepen.
De penningmeester geeft aan dat de kosten stijgen en dat de inkomsten gelijk blijven. In een
volgend jaar moet wellicht worden overwogen een contributieverhoging voor te stellen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het financieel verslag. Gertjan wordt vervolgens door de
voorzitter bedankt voor de uitgebreide toelichting. De voorzitter geeft tot slot aan dat het prettig is
dat de vereniging er gezond voor staat en dat we geen verlies lijden.
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Schäffers en Bakker, heeft een controle uitgevoerd
van de boekhouding van de vereniging. De heer Bakker doet verslag en hij geeft aan dat ze 14 dagen
geleden prettig ontvangen zijn door de penningmeester. Zij hebben uitvoerig inzicht in de cijfers
gekregen en toelichting ontvangen van Gertjan. De commissie geeft aan dat het bestuur decharge
kan worden verleend voor het gevoerde financieel beleid.

Tot slot wordt de commissie door de voorzitter bedankt voor de controle van de kas.
Tot nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt in plaats van Ferry Schäffers,
W. van Eikenhorst benoemd. Samen met Bertus Bakker zal hij de controle op zich nemen van de
financiën van 2017.
De begroting 2017 wordt besproken en goedgekeurd. De contributie voor 2017 wordt vastgesteld en
gehandhaafd op 15 euro per jaar.
Bij het punt bestuursverkiezing wordt door de vicevoorzitter Theo Koster gemeld dat Steven van Loo
aftredend is en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Hij vraagt de aanwezigen of zij
in kunnen stemmen met de herverkiezing van Steven. Bij acclamatie en met applaus wordt hij
herbenoemd. Steven geeft vervolgens aan dat hij inmiddels 21 jaar zitting heeft in het bestuur en dat
dit mogelijk zijn laatste periode betreft.
Gert van Loo is aftredend en deze avond niet aanwezig. Op een ander moment zal het bestuur
afscheid van hem nemen. Gert heeft zich bijna drie periodes ingezet voor het bestuur. Hij is o.a.
actief geweest voor de website, in het Comité Open Monumentendag, voor het Middeleeuws festival
en in de redactie van het verenigingsblad.
Steven attendeert de aanwezigen op het feit dat zij een nieuw gezicht kunnen zien achter de
bestuurstafel. Hij introduceert Sandra Schriever als aspirant-bestuurslid. Zij zal eerst stage lopen bij
het bestuur. In een volgend jaar is zij verkiesbaar. Dit wordt akkoord bevonden.
Bij de rondvraag neemt Harry Mulder het woord en vraagt wat voor huisvesting het bestuur op het
oog heeft. De voorzitter benoemt de minimale eisen waaraan het zeker moet voldoen. In ieder geval
qua oppervlakte een ruimte waar we kunnen vergaderen en ook de werkgroepen hun werk kunnen
doen. Liefst gelijkvloers, wifi, verwarmd en een keukenblok en toilet.
Als opties vanuit de zaal worden genoemd: een locatie op het Veldwijkterrein, het leegstaande
politiebureau, de oude bibliotheekvestiging of een van de zalen van het Kerkelijk Centrum. Mevrouw
Loggers benoemt aansluitend als tip het oude A.H.-pand dat architectonisch een uniek pand is. De
voorzitter merkt op dat deze locatie niet meer in beeld is aangezien er vergevorderde plannen zijn
voor nieuwbouw door een projectontwikkelaar. Bertus Bakker oppert de stationsruimte te
bespreken bij wethouder Klappe.
Ank Wijngaarden vraagt vervolgens of de bestuursleden een volgende keer een badge kunnen
dragen voor de herkenbaarheid. Dit is een goed idee en daar zullen we een volgende maal aandacht
aan schenken, zo deelt de voorzitter mee.
Tot slot vraagt Ati Vijge of de convocaties digitaal naar alle leden kunnen worden verzonden. De
voorzitter geeft aan dat dit punt elk jaar weer voorbij komt. De uitvoering blijkt lastig omdat de leden
vaak van mailadres veranderen. Dick van Wijngaarden geeft een toelichting en hij deelt mee dat het
bestuur er tot nu toe voor gekozen heeft op dezelfde voet verder te gaan met een gedrukte
convocatie.
In vergelijk met de zusterverenigingen is de opkomst bij onze verenigingsavonden zeer hoog. Een
aankondiging via de convocatie valt meer in het oog. Een mail komt vluchtig voorbij en ontsnapt
eerder aan de aandacht, zo verklaart Dick.
Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter om 20.40 uur officieel de vergadering
met dank voor een ieders inbreng.
Ermelo, 22 februari 2017
D.J. van Wijngaarden, waarnemend - secretaris

St. van Loo, voorzitter

