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Inleiding
“Kennis van het verleden geeft zicht op de toekomst” is sinds een aantal jaren de slogan van de
Oudheidkundige Vereniging. Op velerlei wijze is deze kennis het afgelopen jaar weer uitgedragen. De
geschiedenis van ons dorp werd o.a. vastgelegd in artikelen in het verenigingsblad, gedocumenteerd
door de verschillende werkgroepen en gepresenteerd op de verenigingsbijeenkomsten en via de radio.
Ook dit jaar heeft de Oudheidkundige Vereniging weer veelvuldig de krant gehaald.
Ook in 2017 heeft de vereniging niet stil gezeten en het werk voortgezet waarmee in 1976 een
bescheiden aanvang werd gemaakt. Inmiddels staan we aan de vooravond van ons 40-jarig bestaan en
staat onze vereniging stil bij zijn eigen geschiedenis. Om het 40-jarig bestaan tot een herinneringsvol
jaar te maken heeft de jubileumcommissie in 2017 haar plannen en ideeën verder uitgewerkt.
Met de groei van de vereniging, de uitbreiding van de werkgroepen en de Beeldbanken, is het
inmiddels noodzakelijk geworden om speciale aandacht aan de digitalisering te besteden. De
werkgroep automatisering heeft fors geïnvesteerd om alles meer gestroomlijnd en efficiënter te laten
verlopen. Deze vooruitgang is niet onopgemerkt gebleven bij onze zusterverenigingen. Regelmatig
werden de werkgroepen automatisering en documentatie benaderd om hun expertise te delen.
De bestuurssamenstelling heeft zich wat het secretariaat betreft in een overgangsfase bevonden.
Nadat Dick van Wijngaarden in 2016 officieel afscheid van het bestuur had genomen, heeft hij zijn
werkzaamheden, ditmaal als waarnemend secretaris weer opgepakt. Zijn opvolgster Viviane van
Oosten-Thal moest eind december 2016 wegens ziekte een stapje terug doen. Sandra Schriever is in
2017 jaar door Dick ingewerkt en is momenteel “waarnemend secretaris”.

Activiteiten in 2017
Op 4 januari was het bestuur bij de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Ermelo aanwezig. Op 12
januari bezochten enkele bestuursleden de nieuwjaarsreceptie op het landgoed: “De Ullerberg”. Het
Landhuis op “De Ullerberg” heeft dit jaar zijn deuren weer opengesteld voor onze leden.
De eerste verenigingsavond vond plaats op 16 januari met een Powerpoint-presentatie door Rein
Lotterman met de titel: “Veluwse Streekdracht in beeld” in de Immanuelkerk. Aan de hand van
beeldmateriaal, zoals schilderijen, foto’s maar ook met kledingstukken en sieraden toonde hij de
ontwikkeling van de streekdrachten op de Noord Veluwe. Enkele modellen waren in levende lijve
aanwezig en toonden o.a. een kostuum uit Ermelo rond 1850. Het bestuur heeft door deze lezing ook
weer inspiratie gekregen om haar klederdrachtcollectie aan te vullen en te nuanceren. Op
evenementen heeft het uitdragen van het Cultuurhistorisch erfgoed in klederdracht een toegevoegde
waarde.

Januari
Op 19 januari was de opening van de nieuwe expositie; “Oog in oog met de Romeinen” in museum
“Het Pakhuis”. Deze expositie gaf een impressie hoe de Romeinen rond 170 na Chr leefden op de
Ermelose heide. Er zijn nog restanten van het unieke marskamp op de Ermelose heide zichtbaar. Een
Historisch erfgoed waar we trots op mogen zijn. Misschien dat er in de toekomst nog meer in dit
gebied valt te ontdekken.

Februari
Op 22 februari werd de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Immanuelkerk gehouden met circa
80 bezoekers. Op deze bijeenkomst passeerden de gebruikelijke verslagen de revue en sprak de
kascommissie haar waardering aan de penningmeester uit voor het uitstekende beheer van de
financiële administratie van de vereniging. Vervolgens werd Ton van Steenoven in de schijnwerpers
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gezet, vanwege zijn enorme inzet en voor zijn bijdrage op het gebied van de digitalisering en het
beheer van de website.
Na het officiële gedeelte was er een boekpresentatie door Arie de Ruiter en een lezing en proeverij
door Jan van der Ham van “De Wijngaard Telgt”.
Begin 2017 kregen wij een minder gunstig bericht over onze huisvesting aan de Burg. van Oordtstraat.
Wij konden sinds 2012, tegen een zeer vriendelijke huurprijs, een deel van de ruimte boven de
Kringloopwinkel huren. Vanwege ruimtegebrek werden wij verzocht om ons te gaan oriënteren op een
nieuwe ruimte voor onze sociëteit. Met het benaderen van connecties, gesprekken met de gemeente
en rondvragen bleek er veel goede wil, maar leverde weinig locaties op om naar toe te verhuizen. Een
oplettend bestuurslid zag aan de Koningin Emmalaan (naast “Croonenburgh”) een ruimte te huur
staan. Op 6 maart vond de bezichtiging plaats, al snel gevolgd door onderhandelingen en het tekenen
van de huurovereenkomst. Nu konden we ons voorbereiden op de verhuizing.

Maart
Op 4 maart startte het inpakken van de spullen in de sociëteit en op 14 april vond de definitieve
verhuizing naar de Koningin Emmalaan 27a plaats. Een deel van het inventaris kon niet worden
meegenomen naar onze nieuwe sociëteit en werd getransporteerd naar een ruimte bij “De
Vakschilders”. Een mooie locatie aan de Koningin Emmalaan, maar wel een aderlating met betrekking
tot de financiën van de vereniging. Tijdens deze verhuizing ging het verenigingsprogramma gewoon
door.
Door middel van de convocatie en de krant werd de filmvoorstelling van “Oud Ermelo” door Dick Boll
aangekondigd. Dick had van veel verkregen oud beeldmateriaal, dat nog op zolders tevoorschijn was
gekomen, een boeiende film gemaakt. Hij had voor het programma (oude) filmbeelden gezocht van
verdwenen winkels en bedrijven in Ermelo. Deze winkels en natuurlijk de eigenaren waren bij veel
leden nog bekend. Niet eerder in de geschiedenis van de vereniging werd de bijeenkomst zo druk
bezocht. Een uur voor de aanvang stond er al een lange rij voor de Immanuelkerk. Uiteindelijk
moesten er rond de 100 stoelen worden bijgezet. Het was een prachtige avond en zeker waard voor
herhaling.

April
Op 12 april en 10 mei kon wederom een groot aantal leden kennismaken met het prachtige landgoed
“De Ullerberg” aan de Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg te Ermelo. Zoals we inmiddels gewend zijn, werden
we gastvrij ontvangen door de familie Waller. De excursiegroep werd in tweeën gesplitst. Eén groep
ging met mevrouw Heering-Waller mee. Zij vertelde over de geschiedenis van het huis en gaf een
rondleiding door alle vertrekken. De andere groep maakte o.l.v. Peter de Ruiter, bos- en tuinbeheerder
op het landgoed, een rondwandeling buiten waaronder een bezoek aan de unieke heidegolfbaan. We
konden aanschouwen hoe een deel van het landgoed geëxploiteerd gaat worden voor een golfbaan.
De verkregen inkomsten zijn nodig om het historisch erfgoed, in zijn originele staat, te behouden. Na
afloop was er een verzorgd koffie-, thee- en dranken-buffet in stijl.
Bij tal van evenementen heeft de vereniging zich gepresenteerd met een stand. De bestuursleden
waren vaak gekleed in Veluws boerenkostuum. Door onze aanwezigheid kon de naamsbekendheid van
de vereniging worden vergroot, het werk van de werkgroepen gepromoot en de mooie geschiedenis
van Ermelo onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Op de bijeenkomsten kon eveneens
de verenigingsfolder en een speciale flyer over het werk van de werkgroepen genealogie en
documentatie worden uitgereikt.
Zo waren we op 8 april present in De Gondelier, bij de reünie van de Horsterbuurt, op 20 april tijdens
het Romeins festival bij de Schaapskooi en tot slot op 13 mei op het Molenaarsplein tijdens de
Molendag.
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Mei
Ook achter de schermen werd er hard gewerkt. Een aantal leden van het bestuur was aanwezig bij het
Veluws Erfgoed Café in Ede, bij de Documentatie en Beeldbank bijeenkomst in Dedemsvaart, de
Gelderse Archeologiedag in “Het Pakhuis” en een luisterbijeenkomst “Cultuur” georganiseerd door het
CDA in “Het Pakhuis”.
Ter afsluiting van het seizoen hadden Nely Klarenbeek en Jan Bisschop een bestuursuitje naar Lunteren
georganiseerd.

Juli
Op 14 juli werd het bestuur hartelijk ontvangen door de zustervereniging Oud-Lunteren in het Museum
van Oud-Lunteren aan de Dorpsstraat. Na een wederzijdse uitwisseling over het functioneren van de
verenigingen kregen we een rondleiding in het museum. Na de rondleiding reden we naar “de
Goudsberg”, het geografische hart van Nederland. Rondom de Goudsberg, ligt een gebied met
interessante cultuurhistorische en geologische kwaliteiten. In het Luntersche Buurtbosch beklommen
we de uitzichttoren “De Koepel”. Het was een leerzame middag op zowel cultuurhistorisch- als
verenigingsgebied.

Augustus
Augustus was wederom de maand van de oogstfeesten. Ook dit jaar waren we in klederdracht met een
kraam present. Op 5 augustus stonden we op het Oogstfeest bij “de Mariahoeve” en op 19 augustus
op het Oogstfeest van “Horst en Telgt”. Er was veel belangstelling en onze presentatie leverde weer
een aantal nieuwe leden op.
De tweede zaterdag in september staat inmiddels, traditioneel, in het teken van de Open
Monumentendag. Open Monumentendag 2017 had als thema gekozen: “Boeren, burgers en
buitenlui”. Voor de opening van deze dag werden we in klederdracht uitgenodigd voor een
boerenontbijt, gevolgd door de presentatie van het boek van Natalie Overkamp en Gert Hofsink met
als titel: “Boeren ontmoeten in Ermelo, deel 2”. Dit jaar werd de opening van onze nieuwe
verenigingsruimte gekoppeld aan Open Monumentendag. De opening werd in feestelijke sfeer
voltrokken door onze Burgemeester. Door het zichtbaar maken van ons huisschild werd de opening
van onze nieuwe ruimte een feit. Samengaand met deze feestelijke gebeurtenis werd er tevens
geproost op de opening van de Vijfde Beeldbank.

September
Op 21 september hield Paul Franzen uit Nijmegen een lezing over het Ermelo´s marskamp, de titel
luidde: “Het Ermelo’s marskamp uniek in Nederland en Rome en de bevolking aan weerszijden van de
grens”. Hij vertelde boeiend over het unieke monument dat op de Ermelose heide ligt. Het enige dat in
Nederland te vinden is. Bijna twintig eeuwen geleden bivakkeerde hier voor korte tijd een Romeins
leger en legde op de Ermelose heide een marskamp aan. Ook uniek omdat het ver voorbij de Romeinse
Rijksgrens, de Limes, ligt.
Op 23 september was de open dag van de Uitvaartvereniging “De Varenhof”. Met een wisselende
delegatie presenteerde onze vereniging zich. Het aanbod van de vereniging bestond uit een
boekenassortiment met uiteraard de nieuwste editie van het "Boerenboek", folders en brochures, een
doorlopende presentatie van de digitale producties zoals de website van de OVE, de Beeldbanken en
die van Genealogie-Ermeloo.
Op drie schermen, verdeeld over twee ruimtes, werd een film vertoond van opmerkelijke uitvaarten in
Ermelo. De kraam werd goed bezocht en leverde naast de verkoop van een aantal boeken ook enkele
nieuwe leden op. Tevens werden er toezeggingen ontvangen van donaties van materialen en
documenten.
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Oktober
Op 18 oktober en 1 november werden twee excursies naar de Hanzestad Kampen georganiseerd. Beide
middagen waren vol geboekt. Onder leiding van twee ervaren gidsen werd o.a. een bezoek gebracht
aan de Bovenkerk, een gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw. De kerk kent een rijke geschiedenis
waarvan veel terug te vinden is in het eeuwenoude gebouw. Onderweg van de ene naar de andere
locatie vertelden de gidsen over de stad Kampen. Daarna werd een bezoek aan het Stedelijk Museum
gebracht, met daarbij speciale aandacht voor de beroemde Schepenzaal.
Op 24 oktober werd de lezing gehouden: “Hoe het Lutherde op de Veluwe” door Sander Wassing.
Gedurende 2017 werd overal in Europa het 500ste geboortejaar van de Reformatie herdacht. Maarten
Luther maakte op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen wereldkundig. In de jaren die volgden
zou hij hiermee een blijvende scheuring binnen het kerkelijk Europa teweegbrengen. De lezing werd
opgeluisterd met orgelmuziek van componisten die zich door Luther hadden laten inspireren. Met een
fantasie op en het zingen van het Lutherlied: “Een Vaste Burcht is onze God” van Jan Zwart werd de
avond in stijl afgesloten!

November
Een afvaardiging van de CDA fractie en het bestuur bracht op 14 november een werkbezoek aan onze
vereniging. Enkele bestuursleden van de O.V. Ermeloo gaven een uitgebreide inleiding over het werk
dat de vereniging doet voor de bewustwording en instandhouding van de Ermelose geschiedenis.
Daarnaast werd er gesproken over de raakvlakken tussen de Ermelose gemeentepolitiek en de
Oudheidkundige Vereniging en hoe de slogan: “Kennis van het verleden geeft zicht op de toekomst” in
Ermelo kan worden gebruikt.
Op 20 november brachten Henk Loedeman en Steven van Loo een bezoek aan de bijeenkomst: “Het
juiste loket”, georganiseerd door de Provincie Gelderland samen met Erfgoed Gelderland. Deze middag
was speciaal georganiseerd voor de Gelderse Historische Verenigingen en ging met name over
subsidieregelingen.
Vanwege een overweldigend succes en op veler verzoek werd op 29 november de filmvoorstelling
“Oud Ermelo” door Dick Boll vertoond. Deze avond was een herhaling van de filmavond op 16 maart.
Wederom een groot aantal bezoekers genoot van de mooie oude beelden en herinneringen.

December
Op 19 december werd het verenigingsjaar 2017 afgesloten met een vrijwilligersavond in “De Hoeve”.
Onder het genot van een hapje en drankje werd er in de toespraak van de voorzitter teruggekeken
naar het afgelopen jaar. De inmiddels circa 85 vrijwilligers ontvingen een kerstpakket. Met de groei van
de vereniging en de uitbreiding van de activiteiten van de werkgroepen is deze inzet onontbeerlijk.
Zonder hun inzet kan de vereniging niet functioneren en floreren. Dank is op zijn plaats aan de
bezorgers, inpakkers, commissieleden, redactieleden, werkgroepleden en bestuursleden.
Samenstelling van het Bestuur
Binnen het bestuur vonden er bijna dagelijks contacten plaats om sturing te geven aan allerlei zaken
ten behoeve van de vereniging. Een grote vereniging met circa 1350 leden vraagt veel aandacht om
alles in goede banen te leiden. Eveneens kwamen er vaak hulp- of zoekvragen voorbij wat betreft de
historie van Ermelo. Het afgelopen jaar is er door de bestuursleden wederom veel werk verzet om alles
zo goed mogelijk te laten verlopen.
In 2017 kwam het bestuur maandelijks in vergadering bijeen, ook in de zomermaanden. Zo nodig
werden er extra vergaderingen of bijeenkomsten gepland.
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2017 was Steven van Loo aftredend bestuurslid en
stelde zich herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten ingediend. Theo Koster (vicevoorzitter) vroeg
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de aanwezigen of zij konden instemmen met de herverkiezing van Steven. Bij acclamatie en met
applaus werd hij herbenoemd. Steven gaf vervolgens aan dat hij inmiddels 21 jaar zitting heeft in het
bestuur en dat dit mogelijk zijn laatste periode betreft.
In 2017 werd het totale bestuur gevormd door:
Steven van Loo

- voorzitter

Theo Koster

- vicevoorzitter en algemeen bestuurslid

Dick van Wijngaarden

- waarnemend secretaris tot 1 augustus 2017

Sandra Schriever

- waarnemend secretaris vanaf 1 augustus 2017

Gertjan van Assen

- penningmeester en ledenadministratie

Jan Bisschop

- algemeen bestuurslid

Hans Gerards

- algemeen bestuurslid

Nely Klarenbeek

- algemeen bestuurslid

Henk Loedeman

- algemeen bestuurslid

Viviane van Oosten-Thal

- algemeen bestuurslid

Egbert Vonkeman

- algemeen bestuurslid

Ledenbestand
De ledenstand is in 2017 met netto 51 leden gestegen. Op 31 december 2017 telde het ledenbestand
1365 leden. Ook dit jaar is ons, door overlijden, wederom een groot aantal trouwe leden ontvallen.
Op allerlei wijzen mochten we dit jaar nieuwe leden inschrijven, o.a. bij de verenigingskraam en door
actieve ledenwerving van het bestuur. De meeste aanmeldingen vonden trouwens digitaal plaats via
het inschrijfformulier op onze website.
Met dit grote ledenbestand waren en zijn we financieel in staat om ons zelf te onderhouden zonder
enige subsidie. We konden activiteiten organiseren, een eigen verenigingsruimte huren en ieder
kwartaal een kleurenuitgave van ’t Erf uitgeven. Ons representatieve blad “Van ’t Erf van Ermel” en de
interessante lezingen zijn voor veel belangstellenden redenen geweest om zich op te geven als nieuw
lid. Bij de aanmelding als nieuw lid ontving men een aantal verenigingsbladen ter kennismaking en het
boekwerk “Ermelo in het vierkant”.
Ook de digitalisering maakte binnen de vereniging zijn opmars. Aan de leden wordt gevraagd of hun emailadres gebruikt mag worden voor het verspreiden van een Nieuwsbrief.
Deze vraag heeft ons ook een update van de huidige e-mail adressen opgeleverd.

De Verenigingsbijeenkomsten
De verenigingsbijeenkomsten zijn een van de belangrijkste pijlers van de Oudheidkundige Vereniging.
Deze avonden zijn niet meer weg te denken in het jaarprogramma. Vaak wordt door de
zusterverenigingen met een jaloerse blik gekeken naar de massale opkomst in de Immanuelkerk. Ook
in 2017 was de belangstelling enorm. Reden voor het bestuur om op dezelfde voet verder te gaan. Met
het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijk programma, met zoveel mogelijk de nadruk op de
historie van Ermelo en omgeving, probeerden we dit succes te handhaven. De lezingen zijn
laagdrempelig. Men behoeft geen entree te betalen, maar ook voor belangstellende niet-leden zijn de
bijeenkomsten vrij toegankelijk.
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De leden worden via de convocatie over de inhoud van de lezing geïnformeerd en persoonlijk
uitgenodigd. Door de permanente grote belangstelling en de massale opkomst is het noodzakelijk de
organisatie van de lezingen te continueren in de Immanuelkerk.
Overigens naar tevredenheid want de voorzieningen zijn optimaal. De aanwezigheid van een
professionele beeld-, licht- en geluidsinstallatie verhoogt de kwaliteit van de lezingen. Tevens zijn er in
de kerk in ruime mate zitplaatsen beschikbaar, ook voor gasten. Daarbij komt nog de uitstekende
toegankelijkheid voor minder-validen en de goed georganiseerde catering door de koster en zijn team.
Degene die aan huis gebonden is, kan de lezing beluisteren via www.kerkomroep.nl
Voor elke avond maakt bestuurslid Egbert Vonkeman een actuele wandpresentatie van de activiteiten
van de vereniging. Voor aanvang, in de pauze en nadien kan men genieten van deze projectie op de
wand van de kerk. Egbert neemt eveneens bij elke bijeenkomst plaats achter de laptop en het
bedieningspaneel om de presentatie van de spreker goed tot zijn recht te laten komen. Ook zorgt hij
voor het fotografisch vastleggen van de verenigingsactiviteiten.
De volgende lezingen en excursies werden in het verenigingsjaar 2017
georganiseerd:
Maandag 16 januari

Lezing met PowerPoint presentatie met de titel “Veluwse Streekdracht in
beeld”, presentatie door Rein Lotterman.

Woensdag 22 februari

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met boekpresentatie. door Arie de
Ruiter en lezing en proeverij door Jan van der Ham van “De Wijngaard
Telgt”.

Donderdag 16 maart

Filmvoorstelling “Oud Ermelo” door Dick Boll.

Woensdag 12 april

Middagexcursie naar het landgoed “De Ullerberg”, Ermelo.

Woensdag 10 mei

Middagexcursie naar het landgoed “De Ullerberg”, Ermelo.

Donderdag 21 september

Lezing over het Ermelo´s marskamp, met als titel: “Het Ermelo’s marskamp
uniek in Nederland en Rome en de bevolking aan weerszijden van de
grens” door Paul Franzen uit Nijmegen.

Woensdag 18 oktober

Middagexcursie naar Kampen.

Dinsdag 24 oktober

Lezing over: “Hoe het Lutherde op de Veluwe” in het kader van 500 jaar
Reformatie Ermelo, door Sander Wassing.

Woensdag 1 november

Dagexcursie naar Kampen.

Woensdag 29 november

Film voorstelling: “Oud Ermelo” door Dick Boll. Hetzelfde programma als
op 16 maart 2017.

Verenigingsblad “Van ’t Erf van Ermel”
Het verenigingstijdschrift “Van ’t Erf van Ermel” is het visitekaartje van de vereniging. Sinds 2015 is de
uitgave volledig in kleur. Elk kwartaal wordt door de leden met spanning en belangstelling uitgekeken
naar een nieuw nummer. De inhoud is zeer gevarieerd met de nadruk op de historie van Ermelo.
Eveneens brengen de werkgroepen in elk nummer verslag uit van hun werkzaamheden. In 2017
verscheen het blad viermaal, gekoppeld aan de seizoenen. De nummers 82 tot en met 85 konden aan
de reeks worden toegevoegd.

Redactie
De redactiecommissieleden Gert Hofsink, Gert van Loo en Gert Staal, verzorgden wederom de
samenstelling van het Erf. Natalie Overkamp zorgde voor de opmaak van alle nummers en drukkerij
Bokhorst in Nunspeet nam de druk op zich. We zijn hen allen dankbaar voor het vele werk dat zij voor
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ons verenigingsblad verrichtten. Dank is ook op zijn plaats aan de schrijvers die onderzoek deden naar
de geschiedenis van Ermelo en ons boeiden met een interessant verhaal. Ook een woord van dank aan
de adverteerders die met hun advertentie de uitgave van een mooi blad mede mogelijk maken.

Bezorging
De convocaties worden sinds 2015 gedrukt en gevouwen in de huisdrukkerij van de Gereformeerde
Kerk van Ermelo. Nadien worden ze thuis ingepakt en verzendklaar gemaakt door Ben en Hermien
Stenvers. Een enorm karwei om voor elke bijeenkomst / uitgaven “Van ’t Erf van Ermel”, ongeveer
1350 enveloppen van naamstickers te voorzien, uitnodigingen in te pakken en enveloppen dicht te
plakken. Een vermelding waard en een dikke pluim.
Het verenigingsblad (viermaal in 2017) werd ingepakt door Ben en Hermien Stenvers, Pita van Loo en
Henk Loedeman. Halverwege het jaar konden we de Erven, i.p.v. in de Nieuwe Kerk, sorteren in de
sociëteit, vanwege de verbeterde toegankelijkheid (geen trap). De verspreiding naar de bezorgers nam
Henk Loedeman op zich.
Met het verzendklaar maken en bezorgen van de convocaties en de verenigingsbladen, door
vrijwilligers, besparen we enorm veel kosten. Gelden die we aan kunnen wenden voor andere
doeleinden binnen de vereniging.
We zijn de inpakmedewerkers en bezorgers zeer dankbaar voor hun permanente inspanning. In 2017
ontvingen we de vrijwillige hulp van de volgende bezorgers: W. van Bentum,
J. Bisschop, mevrouw A. Bisschop, mevrouw Carmiggelt, J. Hazeu, mevrouw B. Hooyer-Koopman, A.
Hop, E. Kamp, H, Koornstra, Th. Koster, mevrouw Kuijpers (invaller in 2017), H. Loedeman, mevrouw N.
Klarenbeek, G. van Loo, St. van Loo, mevrouw P. van Loo, G. Nijeboer, mevrouw L. van Nijendaal, H.
Odé, H. van Ooijen, mevrouw H. Stenvers, B. Stenvers, mevrouw A. van der Top-Koekoek, mevrouw A.
Uittenbogaard, G. Vliem, E. Vonkeman, W.B. de Vries, H. van der Werff, B.C.D. Westerink, mevrouw A.
Winters en D.J. van Wijngaarden.
In 2017 namen wij afscheid van de bezorgers, de heren G. van Loo, E. Kamp en H. Koornstra. Hartelijk
dank voor jullie inzet!

Website www.ov-ermeloo.nl
Wekelijks ontvangt het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers van onze website en een
overzicht van de bezoekers aan de Beeldbanken. Uit deze tellingen blijkt dat er veel gekeken wordt,
door zowel nieuwe belangstellenden als terugkerende bezoekers. Anno 2017 zijn de meeste leden
gewend om met de computer om te gaan en digitaal informatie te vergaren. Een eigen website is
daarom onontbeerlijk en een must voor actuele en snelle berichtgeving. Ook wordt onze website vaak
geraadpleegd voor de activiteiten van de vereniging en voor het opgeven van een lidmaatschap. De
uitbreiding van de beeldbanken en het regelmatig plaatsen van nieuwe foto’s heeft gezorgd voor een
constante grote belangstelling. Regelmatig worden er foto’s geplaatst van de
verenigingsbijeenkomsten en zo nu en dan een actueel filmpje.
In 2017 fungeerde Ton van Steenoven als de web administrator en Egbert Vonkeman als webmaster.

Het jaarverslag van “De man achter de knoppen dan wel de camera”
door Egbert Vonkeman
Of moet ik zeggen: verslag van een heel aantal jaren? Eerder heb ik nog geen persoonlijk jaarverslag
geschreven. Daarbij komt dat ik het afgelopen jaar allerlei dingen gedaan heb voor de Vereniging zoals
ik de jaren daarvoor ook min of meer deed. Wat voor dingen dat dan zijn? Laat ik het samenvatten als:
bezig zijn met beeld en ook wel met geluid. De zelfgemaakte presentatie vertoon ik tijdens de ErmelooPagina 10 van 22
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avonden, voor aanvang, in de pauze en na afloop. Veel foto's die u dan ziet heb ik zelf gemaakt, dat is
een deel van mijn bezigheden. Daarvoor ga ik dan op pad, naar aanleiding van het onderwerp van de
avond in kwestie, ook wel als gevolg van een tip die ik krijg, bv over een oud(er) gebouw in Ermelo, dat
om de één of andere reden de aandacht trekt. Mocht u een keer iets weten op dat gebied dan krijg ik
graag uw informatie. Tijdens excursies, voor zover ik ze kan meemaken, maak ik ook foto's. Deze en
foto's die ik neem tijdens de Ermeloo-avonden, kunt u op de site zien onder Foto- en video-albums.
Verder heb ik fotografie gedaan voor de Beeldbank Objecten, zie aldaar.
De presentaties vertoon ik tijdens de avonden vanachter de knoppen, waarvandaan ik ook het geluid
van microfoon, headset en katheder regel. Dat is mijn aandeel wat betreft geluid.
Hoewel ik als webmaster vermeld sta op de site is mijn aandeel hierin bescheiden. "Mijn" foto's en
tekst lever ik aan Ton van Steenoven, die alles op de verenigingssite plaatst. Qua taal en spelling doe ik
af en toe een kleine ingreep, daar blijft het dan ook bij.

Veluwe FM
door Steven van Loo
Op de laatste zaterdag van iedere maand schuiven we om 10.30 uur aan bij het programma “De
Stamtafel”, in de studio, om even bij te praten over de activiteiten van de vereniging. Tijdens dit
gesprek, dat vaak luchtig plaatsvindt, praten we over allerhande zaken. Het is een stukje promotie voor
de vereniging. Luisteraars worden geattendeerd op dingen, die op handen staan. De uitzending is live.
We worden ingeleid met het nummer “Het Dorp” van Wim Sonneveld. De tekst van dit lied spreekt
vaak tot de verbeelding. Dit dorp zou zo maar Ermelo kunnen zijn. Nostalgische gevoelens worden
opgewekt. Beelden, die al lang vervlogen zijn, komen weer voor de geest en geven soms aanleiding om
erop in te haken. Het is fijn dat we ook op deze wijze gebruik kunnen maken van de media om Ermelo
en de vereniging op de kaart te zetten.

Commissies













De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren W. van Eikenhorst en B. Bakker.
Het Comité Open Monumentendag Ermelo bestond uit Natalie Overkamp, Gert Hofsink,
Ronnie Regeling, Peter van der Kemp (heeft op 8 maart 2017 bij het bestuur aangegeven te
stoppen) en Jan Bisschop. Op 4 december werd afscheid genomen van Natalie Overkamp,
Gert Hofsink en Gert van Loo.
De jubileumcommissie voor het 40jarig bestaan van de vereniging bestond uit: Steven van Loo,
Gertjan van Assen, Jan Bisschop, Viviane van OostenThal, Dick van Wijngaarden en
Sandra Schriever.
Steven van Loo had namens de vereniging zitting in het bestuur van museum “Het Pakhuis”. Dick
van Wijngaarden en Sandra Schriever coördineerden de verspreiding van het verenigingsblad en de
convocaties.
Henk Loedeman en Egbert Vonkeman (vervanger) verzorgden het beheer van de
verenigingsruimte.
Egbert Vonkeman fungeerde als webmaster van de verenigingswebsite. Ton van Steenoven was de
web administrator van de verenigingswebsite.
Gert Hofsink, Gert van Loo en Gert Staal, vormden de redactiecommissie van ons verenigingsblad
“Van ’t Erf van Ermel”. Natalie Overkamp was verantwoordelijk voor de opmaak.
Steven van Loo nam, namens de vereniging, deel aan de werkgroep ter voorbereiding van de
herdenking 500 jaar Reformatie Ermelo.
Steven van Loo coördineerde het tot stand komen van het boek: “Rond Ermel’s Kerk”.
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Steven van Loo vertegenwoordigde de O.V.E., tijden de bijeenkomsten van de regionale
werkgroep “grenzen en vervoer” en de zusterverenigingen in klein verband.

Werkgroepen
Werkgroep archeologie
door Dick van Wijngaarden
In het jaar 2017 hebben de leden van de werkgroep archeologie zich wederom met veel enthousiasme
en energie ingezet. O.a. werd uitvoering gegeven aan het aanvullende werkplan dat Irene Velthuis, van
de ADC Roelbrandtstichting in Amersfoort, in opdracht van de gemeente Ermelo had opgesteld. Het
aanvullende werkplan behelst het onderhoud aan de grafheuvels in de gemeente Ermelo. Aangezien
de werkgroep in de afgelopen jaren enorm veel werk en grondig onderhoud heeft verricht aan de
grafheuvels in de gemeente Ermelo, waren we verlegen om nieuwe werklocaties. Reden voor Irene
Velthuis om ook buiten de grenzen van Ermelo te kijken of er locaties zijn waar onderhoud dringend
noodzakelijk is. Aan de Molenbergweg in “de Kleine Kolonie” in Elspeet achter landgoed Staverden, op
het grondgebied van de gemeente Nunspeet, ligt een rij grafheuvels waar onze inzet dringend werd
verlangd. Een flink karwei, aan een drietal grafheuvels op rij uit de Bronstijd en de Jonge Steentijd, lag
hier op ons te wachten. Voor het onderhoud aan één grafheuvel werden twee bijeenkomsten gepland.
Aangezien het in de zomerperiode lang licht is, hebben we hiervoor naast een aantal middagen ook
een aantal avonden gereserveerd. Onder wisselende weersomstandigheden, zeer warm en droog of
kletsnat, werd het onderhoud van de grafheuvels met een team van gemiddeld acht werkgroep leden
per keer uitgevoerd. Ook kregen we assistentie van een nog op te richten nieuwe werkgroep
archeologie in Nunspeet, die alvast op stagevisite kwam bij ons.
Geen eenvoudige klus die we hadden aangenomen want de grafheuvels aan de Molenbergweg waren
overwoekerd door grote en kleine braamstruiken met hardnekkige wortelstokken, die met de spade
nauwkeurig moesten worden uitgestoken. Tevens moest het geoogste materiaal over lange afstand
met een dekzeil over de heide worden verplaatst voor verspreiding in het omliggende bos.
In het voorjaar van 2018 hopen we het onderhoud in “de Kleine Kolonie” af te ronden.
Spraken we in het jaarverslag van 2016 de hoop uit dat aardewerkspecialist Nina Jaspers het
eindrapport over de vondsten van de pottenbakkersovens in Ermelo in 2017 af zou kunnen ronden,
inmiddels is duidelijk dat dit niet is gelukt, maar er wordt aan gewerkt. We blijven hopen op de uitgave
van een fraaie glossy in 2018 met verrassende resultaten en spannende conclusies over deze unieke
vondsten in Ermelo. Een project waarbij onze werkgroep ook een aanzienlijk aandeel heeft gehad.
In de zomer van 2016 mocht onze werkgroep tien dagen lang assisteren bij de opgraving op de oude
dekzandrug aan de Bovenweg in Nunspeet. In 2017 kreeg dit project voor ons een vervolg. Onder
leiding van archeoloog Nynke de Vries werd de leden om de 14 dagen de vaardigheid van het splitsen
van de vondsten uit de middensteentijd bijgebracht. In het voorjaar vonden deze splitsbijeenkomsten
plaats aan de Burgemeester Van Oordtstraat en vanaf de zomer in onze nieuwe verenigingssociëteit.
Voorwaar geen lichte klus maar precisiewerk, waarbij ook menige zucht van wanhoop was te horen
want ga er maar eens aan staan: 2200 monsters die op je liggen te wachten om met pincet te moeten
worden gesorteerd, geteld en gewogen. Tevens uitgesplitst in houtskool, vuursteen en prehistorisch
aardewerk. De aftrap van deze megaklus, met een instructieavond door Nynke, vond plaats op 11 april,
waarbij bijna de complete werkgroep aanwezig was om te worden geïnstrueerd.
In de week van 12 juni tot 16 juni vond er archeologisch onderzoek plaats in de omgeving Oude
Nijkerkerweg / Telgterweg / Arendlaan naar aanleiding van wegwerkzaamheden t.b.v. het
Westflanktracé in Ermelo. Eerdere proefsleuven gaven al indicatie dat nader archeologisch onderzoek
in dit gebied noodzakelijk was en mogelijk bijzondere vondsten op zou leveren. Met een graafmachine
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werd over een lengte van 225 meter een sleuf van 4 meter breed gemaakt. Het archeologisch bureau
dat het onderzoek uitvoerde heeft met name in het gebied langs de Arendlaan vondsten gedaan en
diverse paalverkleuringen ontdekt die wijzen op oude bewoning en schuurtjes waar dieren verbleven.
Op 13 juni kwam er een telefoontje van de regioarcheoloog Maarten Wispelweij of de werkgroep op
korte termijn de bergen grond op de wal kon doorzoeken op eventuele archeologische vondsten. Het
bleek lastig om de leden op zo’n korte termijn te mobiliseren en op één avond bergen grond te laten
doorzoeken. Theo Koster en Dick van Wijngaarden namen de schop ter hand en zij hebben tot aan het
duister hier en daar grond doorzocht maar zonder archeologische vondsten.
In het najaar van 2016 nam onze werkgroep deel aan het onderzoek naar “De Lage Brug op de
boulevard in Harderwijk. Op 12 oktober 2017 werden de eindresultaten en vondsten in “De Kiekmure”
in Harderwijk gepresenteerd door Maarten Wispelweij en Sander Diependaal. De leden van de
werkgroepen archeologie van Ermelo en Harderwijk en overige belangstellenden werden hiervoor
uitgenodigd.
Op 7 april stond de Gelderse Archeologie dag voor archeologen in de provincie op het programma.
Ditmaal was “Het Pakhuis” gastheer. Drie leden van onze werkgroep mochten deze dag bijwonen en
hand- en spandiensten verrichten.
Op 7 november volgde “een noodoproep” van Maarten Wispelweij om te assisteren bij de grote
opgraving aan de Torenlaan in Putten, die op dat moment al een aantal weken gaande was. O.l.v.
archeoloog Rachel Haverstadt hebben Ati Vijge, Hans Timmer en Theo Koster hun beste beentje
voorgezet en na instructie mochten zij assisteren bij het werk in de putten. Hun inzet is niet
onopgemerkt gebleven want er werden enkele spectaculaire vondsten gedaan van potjes met en
zonder inhoud uit de late Bronstijd / Vroege IJzertijd. Een bijzondere ervaring voor de Ermelose
werkgroep leden waarover zij ook later verslag hebben gedaan in ons verenigingsblad.
De deelnemers van de werkgroep archeologie in 2017 waren: Anja Bisschop, Tineke Hazeu-Veldhuizen,
Marty Kingma, Tineke Loggers, Viviane van Oosten-Thal, Sandra Schriever, Ati Vijge-Spijkman, Pieter
Blokland, Jos v.d. Brink, Peter van der Kemp, Theo Koster, Henk Odé, Henk Smit, Wim Souhoka, Ben
Stenvers, Arie Stienstra, Jan Timmerman, Hans Timmer en Dick van Wijngaarden.
Etty Manger, Klaas Mosterd en Ymo Vellenga hebben afscheid genomen van de werkgroep en Henk
Odé kwam dit jaar de groep versterken. Theo Koster zorgde voor het vervoer en het onderhoud van
het gereedschap en Dick van Wijngaarden fungeerde als coördinator van de werkgroep.

Werkgroep Automatisering
door Steven van Loo / Ton van Steenoven
De werkgroep automatisering is in 2017 vier maal samengekomen waarbij als belangrijkste punten
steeds aan de orde kwamen: 1. de ondersteuning van bestuur en werkgroepen met digitale middelen,
2. het beheer van de websites en 3. de archivering (digitale opslag) van bestanden. Een apart punt,
actueel van aard, dat ons in 2017 bereikte is de nieuwe privacywetgeving die medio mei 2018 in zal
gaan en waar alle bedrijven, organisaties en instellingen aan moeten voldoen. Het gaat hier om de
omvang, de behandeling, de beveiliging en de opslag van persoonsgegevens en de toegang tot die
informatie voor de betrokken persoon.

Ondersteuning van bestuur en werkgroepen met digitale middelen
Met de toename van activiteiten op digitaal gebied wordt het gemak er van steeds meer ervaren. De
voorlopers binnen de vereniging op dit gebied, sedert eind 2011 de werkgroep genealogie en later,
eind 2014, de werkgroep documentatie, maken al sinds hun bestaan gebruik van een clouddienst
(Google Drive) om de werkzaamheden aan hun bestanden te stroomlijnen. De werkzaamheden
worden, “in lijn”, door meerdere leden na elkaar uitgevoerd. De clouddienst is het verdeelcentrum
waar de bestanden worden “gestald” en ieder lid dat werkzaamheden kan verrichten krijgt er toegang
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toe. Van daar worden ze door elke volgende bewerker opgehaald, bewerkt en teruggeplaatst. Aan het
eind van de lijn volgt publicatie er van op de websites www.genealogie-ermeloo.nl en www.beeldbankermeloo.nl.
Met de overige werkgroepen: Dialect & Folklore en archeologie, wordt gesproken over de
mogelijkheden van inzet van digitale ondersteuning bij het vastleggen, archiveren en presenteren van
hun informatie. We hopen daar komend jaar echte stappen mee te kunnen maken.

De websites
De software waarop websites draaien is, evenals alle andere software, steeds aan verbetering
onderhevig. Veelal betreft dit veiligheidsproblemen die opgelost dienen te worden. Een algemene
toepassing hiervoor is dit jaar voor al onze websites ingesteld in de vorm van SSL (het groene slotje in
de adresbalk van uw browser).
Momenteel wordt door de werkgroep automatisering de website www.genealogie-ermeloo.nl grondig
onderhouden om er voor te zorgen dat hij toekomstbestendig blijft. De intentie is dat de website qua
uiterlijk en bediening hetzelfde blijft.
De vier websites van de vereniging worden redelijk tot zeer goed bezocht.
heterf-ermeloo.nl
Gezien de aard van de inhoud is de “Index van 't Erf”( www.heterf-ermeloo.nl ) het minst bezocht. In
de website zijn alle edities van ons blad opgenomen en biedt een opvraag mogelijkheid om auteurs
en/of artikelen in relatie tot een of meer edities terug te kunnen vinden.
genealogie-ermeloo.nl
De website met de genealogische gegevens van Ermelo's inwoners over de laatste eeuwen wordt
gestaag aangevuld en bevat nu de informatie van ruim 3700 personen en bijna 12000 documenten.
Indien een persoon als begraven in de gemeente Ermelo bekend staat kunt u naar de beeldbankachternaam die in deze beeldbank bekend zijn. Andersom werkt dit nog gerichter. Vanuit de beeldbank
grafmonumenten wordt direct doorgelinkt naar de persoonskaart in de genealogiesite.
ov-ermeloo.nl
De verenigingswebsite www.ov-ermeloo.nl wordt goed bezocht en kan zich verheugen in een brede
landelijke belangstelling.
beeldbank-ermeloo.nl
De beeldbanken zijn de grote trekkers. Het bezoek aan de website is doorlopend hoog te noemen. Er
zijn op moment van dit schrijven ca. 8100 foto's, 1750 documenten, ca. 9700 grafmonumenten, 720
boeken en 480 objecten geplaatst. Wekelijks worden nog zaken aangeboden voor plaatsing. Ook de
deelname door buitenstaanders met ingezonden informatie loopt goed.
In oktober is door het bestuur een eerste digitale Nieuwsbrief verstuurd naar ieder lid die bij ons met
een e-mailadres bekend staat. Het ligt in de bedoeling dat een dergelijke Nieuwsbrief met een
frequentie van eens in de twee of drie maanden wordt aangeboden.

Archivering van bestanden
Het gros van de werkzaamheden op digitaal gebied wordt, op enkele functionarissen na, door alle
bestuurs- en werkgroep leden op eigen apparatuur en thuisnetwerk uitgevoerd. Zonder deze inzet zou
alles niet mogelijk zijn. We spreken hier toch snel over 20 tot 30 werkplekken. Het gebruik van een
clouddienst zorgt er echter voor dat de verenigingsinformatie centraal bereikbaar is en niet tot zeer
weinig op de privé capaciteiten van de deelnemers drukt.
De huidige clouddienst die wordt benut is op basis van een gratis dienst waarbij de opslag in omvang
beperkt is. Om verzekerd te zijn van continuïteit dient echter een goede back-up procedure te worden
gevolgd. Om hier gevolg aan te geven wordt momenteel een test gehouden waarbij we, tijdelijk en
gratis, een clouddienst met groter volume (1Tb) van een van onze werkgroep leden hebben mogen
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inschakelen. Deze dienst wordt gebruikt als back-up locatie voor de Google clouddienst en de opslag
van grote volumes (foto's en video). De test loopt tot in de tweede helft van 2018 en, indien deze blijkt
te voldoen, wordt overwogen om deze clouddienst als abonnement af te gaan nemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft ook consequenties voor onze vereniging en noopt
ons om ons databeheer op het gebied van de ledenadministratie en website-accounts tegen het licht
te houden en de eventueel benodigde maatregelen te nemen.
Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hard- en software
Op het gebied van software en apparatuur heeft er in het afgelopen jaar uitbreiding plaats gevonden.
Met de verhuizing naar onze nieuwe locatie ontstond de behoefte aan een eigen internetaansluiting.
Deze is vlot gerealiseerd en werkt goed. De lokale computer is per kabel aangesloten en er is Wifi voor
mobiel gebruik. Verder ontstond behoefte aan computercapaciteit als back-up voor de enige PC die de
vereniging in de sociëteit heeft en ter ondersteuning van de secretariële werkzaamheden. Hiertoe zijn
twee laptops aangeschaft. Eén ervan is ingericht voor de kantoorwerkzaamheden van de secretaris en
de ander is ingericht voor de werkgroepen en / of een gast en kan, al of niet in combinatie met de
beamer, door betrokken leden gelijk met de afspraak voor een evenement of werkzaamheid worden
gereserveerd. Leden van de werkgroep zijn: Ton van Steenoven, Arend de Groot, Andre van Oosten,
Jos Odijk, Steven van Loo en Albert-Jan van de Meent.

Werkgroep Documentatie, Beeld en Geluid
door Theo Koster
De werkgroep documentatie bestond in 2017 uit 10 leden. Helaas werd Peter Yska in de eerste helft
van het jaar getroffen door een zwaar herseninfarct. Dit infarct maakt het spreken voor Peter zowat
onmogelijk. Wel is hij ondertussen weer thuis. Peter is voor de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”
altijd de kenner van zaken rond WOII geweest. We hopen dat zijn spraak langzamerhand toch weer
mag herstellen.
Het laatste kwartaal heeft de werkgroep versterking gekregen van Gerard Heemskerk. Hij houdt zich
vooral bezig met het scannen van materialen.

Beeldbanken
Naast de vier al draaiende Beeldbanken is er een vijfde Beeldbank Documenten bij gekomen. Op de
tweede zaterdag van september mochten we, naast de opening van de nieuwe sociëteit, ook deze
vijfde Beeldbank openen. Burgemeester André Baars verrichtte de openingshandeling door de eerste
zoekwoorden in te voeren.
Deze Documenten Beeldbank zal gevuld worden met allerhande historisch materiaal. Advertenties uit
de vijftiger jaren, aktes, folders, rekeningen, landkaarten, brieven en ook dit jaarverslag zal er in te
vinden zijn.
Door deze grote verscheidenheid aan materiaal is het wel noodzakelijk de zoekvensters goed te
gebruiken. Om dit voor iedereen duidelijk uit te leggen heeft Ton van Steenoven in de linker
bovenhoek van iedere Beeldbank een kopje “Hulp bij het zoeken” gemaakt. Zo kan iedereen makkelijk
met de Beeldbanken omgaan.

Bronmateriaal
Veel materiaal ontvangen we via schenkingen. Wel wordt als eis gesteld dat het “iets” met Ermelo te
maken moet hebben. We hebben helaas geen museum met goede opslagmogelijkheden. In het laatste
kwartaal kregen we zo de beschikking over oud medisch materiaal dat gebruikt was op ’s Heeren Loo.
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Deze voorwerpen hebben we gefotografeerd en genummerd en zullen in 2018 beschreven worden. Op
de Beeldbank Objecten zullen de voorwerpen dan voor iedereen zichtbaar zijn.
Momenteel staan er ruim 20.000 foto’s op de vijf Beeldbanken. Foto’s: 8100, Documenten: 1700,
Grafmonumenten: 9700, Bibliotheek: 719 en Objecten: 478.
Alles keurig beschreven en geordend. Wilt u ook meehelpen? Graag! Het e-mailadres staat in “Van ’t
Erf van Ermel”.
In 2017 bestond de werkgroep documentatie uit de volgende leden: Marlies van Leeuwen, Bep
Koopmans, Jeanette Voskuijl, Gerard Heemskerk, Henk Esselink, Hans van der Werff, Ton van
Steenoven, Hans Gerards, Egbert Vonkeman, Albert Jan van de Meent en Theo Koster.

Werkgroep Dialect en Folklore
door Steven van Loo / Gert Nijeboer, Sekretaorus van de Warkgroep Dialekt en Folklore.
Jaorvurslag van de Warkgroep Dialect en Folklore, 2017.Wulie as warkgroep hen an vurscheije
aktievieteitun mee ‘e daon.
Un ekscursie naor de Museumboerderie in Epe, de oogstfeesten bie de Mariahoeve en in Horst en
Telgt.
Presentaotie bie de opendag van de Varenhof en nog veul aare aktievieteiten.
Op de leste zaoterdag van elke maond praoten altied twee leejun van onze warkgroep een half uurtjun
(van 11.00-11.30) in ut Armeloos an de stamtaofel bie radio Veluwe FM.
Wulie vunden ut eerst niet zo ‘e slaogd, mar noen hen wulie onze dreij ‘e vunden
.As warkgroep prebeeren wulie vurhaolen van vrogger te pakken tu kriegen en zeuken we meensen die
der nog un beetjun van vurtellen kunnen. Ut kan / mag over van alles gaon b.v. bedrieven, fubrieken of
iemand die veul betekend hen veur ons mooie Armelo.
As warkgroep kommen wulie 1x in de maond bie mekaor en bepraoten we alles war ter mar op te
taofel kumt. Zo prebeeren wulie allemaol ons steentjun bie te draogen an de geschiedenis van Armelo.
Wulie as warkgroep hopen der nog lang mee deur te maggen gaon.

Werkgroep Genealogie
door Hans Gerard
De werkgroep brengt de Ermelose bevolking in kaart van de laatste twee eeuwen. Tien enthousiaste
leden houden zich wekelijks / maandelijks bezig met het verzamelen van gegevens, controleren van
gegevens, invoeren van de gegevens in het stamboomprogramma Aldfaer en plaatsing van de
gegevens op onze website www.genealogie-ermeloo.nl. Op dit moment bevat de genealogie ca 4000
personen en zijn er 15000 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit de Ermelose
huwelijkspartners uit de jaren 1878 tot 1932. Verder zijn de genealogische gegevens van de grafstenen
van begraafplaats Staverden uitgezocht. De verwerking hiervan in de Ermelose Databank is gestart.
Iedere maand heeft de werkgroep een bijeenkomst om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
Daarnaast was de werkgroep aanwezig op het Oogstfeest Ermelo en Open Monumentendag met
informatie over de Ermelose bevolking. In “ Van ’t Erf van Ermel” is de werkgroep gestart met een
nieuwe rubriek. In ieder nummer staat een foto met genealogische informatie van een Ermelo’s gezin.
In 2017 bestond de werkgroep genealogie uit de volgende leden: Arend de Groot, Egbert Kamp, Sjaak
Lijbers, Hans Gerards, Hans van der Werff, Henk Kosters, Jan Gerards, Jan Mondria, Tineke Hazeu en
Ton van Steenoven.
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Contacten met de gemeente
Gemiddeld eenmaal per kwartaal schoven de voorzitter en de secretaris aan tafel bij wethouder Jan
van der Bosch. Allerlei zaken die betrekking hebben op de historie van Ermelo werden besproken. Door
ons bestuur werd een agenda opgesteld en werden punten in het gesprek aangereikt. Een ambtenaar
van de gemeente legde het vervolgens vast in de notulen.
In dit onderhoud werd gesproken over de nieuwbouw- en verbouwprojecten in het dorp en op de
instellingsterreinen, voorstellen m.b.t. de straatnaamgeving en onderwerpen die aandacht
verdienden.
In 2017 waren er contacten met de gemeente over:
•

Bouwplannen terrein “de Driesprong”.

•

Pannenfabriekje van Knevel, Hamburgerweg.

•

Straatnaamgeving “Parelhoenhof” bouwproject Harderwijkerweg.

•

Straatnaamgeving “Bonnemanspad” nabij restaurant nabij “Van Sprang”.

•

Ontwikkeling Landgoed “De Ullerberg”.

•

Actuele bouwplannen dorp en instellingsterreinen.

•

Open Monumentendag Ermelo 2017.

•

Nieuwbouw Postlaantje / Kerklaan en afbraak school.

•

Straatnaamgeving “Burgemeester Martensstraat” bij “Aldi-slop” en herinrichting locatie

•

Markt / Burg. Langmanstraat

•

Huis van Bestuur & Cultuur.

•

Verenigingslocatie O.V.E.

•

Gebiedsvisie Veldwijkterrein.

•

Straatnaamgeving “de Driesprong”.

•

Prof. Kohnstammhof.

•

Leugenbankje.

•

Naamgeving Algemene Begraafplaats.

•

Straatnaamgeving gedeelte Fokko Kortlanglaan.

•

Subsidieverzoek jubileumboek O.V.E.

•

Sloopplannen paviljoen "Het Klooster" op 's Heeren Loo.

•

Bestemming "De Hooge Riet".

•

Oprichting Monumentale Gravencommissie.

•

Eventuele aankoop "De Boshoek" en omgeving.

•

Boerderijtje Zeeweg 42.

•

Oprichting Commissie Straatnaamgeving publieke ruimte.

•

Bouwplannen "de Verbinding".

•

Gemeentelijke Monumentenlijst.

•

Aandacht voor monumentale bomenlijst Ermelo.

•

Straatnaamgeving "Wethouder Paulushof" aan de Oude Telgterweg, ter hoogte van voormalige
garage Broekhuis.
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Financieel jaarverslag
door Gertjan van Assen (penningmeester)

Contributieverhoging van EUR 15 naar EUR 20
De afgelopen 15 jaar is de contributie van de vereniging EUR 15 geweest. Dit vanaf de invoering van de
euro.
Door de inzet van de vele vrijwilligers (circa 90) worden er al grote kostenbesparingen (post inpakken
en bezorgen, administratie, automatisering en beheer website, beheer en schoonmaak
verenigingsruimte, enzovoort, enzovoort) gerealiseerd. Zonder deze inzet zou de contributie het
dubbele bedrag (EUR 30) bedragen.
De afgelopen jaren zijn de kosten echter langzamer of sneller gestegen. Denk aan de (jaarlijks)
toenemende aanschafkosten van postzegels. Denk aan de hogere huurkosten van de nieuwe
verenigingsruimte aan de Koningin Emmalaan.
Daarnaast is er met de huidige contributie geen ruimte meer om geld te reserveren voor de toekomst.
Om er voor te zorgen dat de vereniging ook in de toekomst de leden een aantrekkelijk programma aan
kan bieden en financieel gezond blijft, is het noodzakelijk de contributie te verhogen.
Het bestuur stelt daarom aan de leden voor om de contributie te verhogen van EUR 15 naar EUR 20.
Zonder deze contributieverhoging is de begroting 2018 financieel niet haalbaar.

Resultatenrekening
Bij de lasten 2017 zijn er een tweetal uitschieters.
-De kosten ‘’Verenigingsruimte’’ vielen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Vanwege de duurdere
nieuwe verenigingsruimte aan de Koningin Emmalaan.
-De kosten ‘’Administratiekosten/kantoorartikelen’’ vielen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Vooral
vanwege duurder uitvallende postzegels. Gebruikte postzegels met 50% korting zijn minder / niet
beschikbaar. Komend jaar wordt bekeken of er met een andere postbezorger (bijvoorbeeld Sandd) een
kostenbesparing gerealiseerd kan worden.
Er is een donatie (EUR 500) ontvangen vanuit de Stichting Kringloopwinkel Ermelo.
Er is een donatie (EUR 829) ontvangen vanuit de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne. De bijdrage
was voor voorzieningen voor zowel interieur als exterieur van de nieuwe verenigingsruimte
(bijvoorbeeld vlaggenmast met verenigingsvlag, verenigingsbord, gordijnen en lamellen,
expositiemateriaal).
Daarnaast waren er diverse kleinere en grotere giften van particuliere gevers en leden.
De post ''Overige algemene kosten'' is de kerstattentie die de vrijwilligers (circa 90 personen) ieder jaar
krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar.
De post ''Inkomsten diversen'' zijn de huuropbrengsten (EUR 600 per jaar) die de vereniging ontvangt
voor het medegebruik van de verenigingsruimte door het Open Monumentendag comité.
De resultatenrekening 2017 is afgesloten met een tekort van EUR -1.337 dat in het komende jaar
gecompenseerd moet worden.

Balans
(Zie bijlage 1)
''Reservering automatisering'' (EUR 7.734)
is voor de aanschaf van computers/digitalisering. Denk aan de website van de vereniging, denk aan de
eigen website (alleen voor leden) van de genealogiewerkgroep, denk aan social media. In 2017 is een
klein bedrag (circa EUR -250) ten laste van de reservering gebracht.
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''Reservering papiermolen (boekenfonds)'' (EUR 16.000)
is voor het uitgeven van boeken in eigen beheer. Uitgaves kosten in eerste instantie veel geld. De
reservering geeft de mogelijkheid om 2 à 3 boeken uit te kunnen geven. In het beleidsplan 2014-2020
worden enkele voorbeelden genoemd.
''Reservering 40-jarig bestaan'' (EUR 20.000)
is bestemd om alle leden tijdens het eerstvolgende jubileum weer een cadeau te kunnen geven, en om
extra activiteiten in het jubileumjaar te kunnen bekostigen. Als aan de huidige 1.338 leden een cadeau
van EUR 15 gegeven wordt, dan kost dit circa EUR 20.000. Jaarlijks is er EUR 2.000 in deze reservering
gestopt.
''Reservering opstarten werkgroepen'' (EUR 7.748)
is voor de aanschaf van o.a. inventaris. In het beleidsplan 2014-2020 worden een aantal suggesties
voor nieuwe werkgroepen genoemd, fotowerkgroep enzovoort. In 2017 is een klein bedrag (circa EUR 250) ten laste van de reservering gebracht.
‘’Reservering nieuwe huisvesting’’ (EUR 100)
is bestemd voor de kosten (o.a. inrichting) die samenhangen met een toekomstige verenigingsruimte.
De nieuwe verenigingsruimte aan de Koningin Emmalaan is betrokken voor de komende jaren. Het
bestuur kijkt in de tussentijd uit naar een toekomstige verenigingsruimte.
Een klein deel van de leden heeft de contributie 2017 nog niet betaald (EUR 270). Een groot deel van
de leden heeft de contributie voor het komende jaar vooruit betaald (EUR 1.625).
‘’Vooruit ontvangen sponsors’’ (EUR 4.700) betreft jubileumopbrengsten.
‘’Vooruit betaalde kosten 40-jarig bestaan’’ (EUR 2.000) betreft jubileumkosten.
‘’Vooruit betaalde aankoop boeken (EUR 1.500) betreft boeken die op de verenigingskraam verkocht
gaan worden.
‘’Vooruitgeschoten OMD’’ (EUR 169) betreft een nog te ontvangen bedrag van het Open
Monumentendag comité.

Begroting
(Zie bijlage 2)
Bij het opstellen van de begroting 2018 is vooral gekeken naar de werkelijkheid 2017. Tevens is
gekeken naar de hoogte van de uitgaven in de voorgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er te laag
begroot wordt. Daarnaast zijn er voor het jubileumjaar een aantal eenmalige kosten en opbrengsten
begroot.
De afgelopen 15 jaar bedroeg de contributie EUR 15 per jaar. Met de stijgende kosten moet de
contributie verhoogd worden. Voor het jaar 2018 wordt voorgesteld de contributie te verhogen van
EUR 15 naar EUR 20. Met de voorgestelde contributieverhoging ziet het bestuur de toekomst van de
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo met vertrouwen tegemoet.
Om de extra kosten in het jubileumjaar te kunnen bekostigen valt de opgebouwde reservering 40-jarig
bestaan geheel vrij (EUR +20.000). Daarnaast is er door sponsors totaal EUR +9.700 toegezegd.
De extra kosten in het jubileumjaar zijn begroot onder de posten ‘’Kosten 40-jarig bestaan’’ (EUR 28.700) en ‘’Zaalhuur/kosten sprekers/excur.’’ (EUR -1.000).
Onder de post ‘’Ontvangen contributie’’ (EUR +25.000) is de contributieverhoging meegenomen.
Hierbij is er vanuit gegaan dat de vooruitbetaalde contributie EUR 15 per lid was, en dat de nog te
betalen contributie EUR 20 per lid is. Aan de leden die de contributie 2018 al vooruit betaald hebben,
zal nog wel gevraagd worden om de extra EUR 5 alsnog over te maken.
Om de kosten (o.a. inrichting) van de toekomstige verenigingsruimte te kunnen bekostigen wordt van
de reservering papiermolen EUR 2.000 overgeboekt naar de reservering nieuwe huisvesting, wordt van
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de reservering automatisering ook EUR 2.000 overgeboekt naar de reservering nieuwe huisvesting, en
wordt van de reservering opstarten werkgpn ook EUR 2.000 overgeboekt naar de reservering nieuwe
huisvesting. Naar de reservering nieuwe huisvesting is daarmee totaal EUR 6.000 overgeboekt.

Tot slot
Er kan werd weer een mooi en succesvol verenigingsjaar worden afgesloten. Het jaar 2017 is inmiddels
verleden tijd. Dank aan de leden die ons ook dit jaar hebben gesteund met hun lidmaatschap en het
werk van de vereniging waardeerden met een extra gift, de adverteerders voor hun permanente
financiële bijdrage en de bestuursleden die zich met hart en ziel hebben ingezet voor “hun” vereniging.
Lof ook voor de grote groep vrijwilligers die hun beste beentje hebben voorgezet en zich belangeloos
hebben ingezet voor de vereniging. Waar zou de vereniging zijn zonder hun support.
Geschiedenis is “hot”. De talrijke t.v.-programma’s, beeldbanken, historische fotosites, boekuitgaven
en retroproducten getuigen hiervan. In een tijd waarin de samenleving en de naaste omgeving sterk
verandert, is men geneigd nostalgisch achterom te kijken. Begrijpelijk, want veel van het goede en
oude dreigt soms te verdwijnen. Zaken die herinneren aan de geschiedenis en de mensen uit het
verleden moeten we juist koesteren en bewaren. De Oudheidkundige Vereniging blijft alert, kijkt en
denkt mee en laat haar stem horen waar nodig. Het dorpskarakter van Ermelo mag namelijk niet
verdwijnen. In het verleden is hier misschien wel eens te makkelijk mee omgesprongen. Afbraak van
het oude werd vaak gezien als vooruitgang. Niet alles kan worden behouden in ons mooie dorp, soms
is nieuwbouw of afbraak van panden noodzakelijk.
In 2018 gaan we ons 40-jarig jubileum jaar vieren met veel activiteiten en brengen we de boeiende
historie van Ermelo ruim onder de aandacht. We rekenen daarom op uw warme belangstelling en
steun zodat de vereniging kan blijven floreren.
Namens het bestuur
Sandra Schriever,
waarnemend secretaris
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Bijlage 1 (Financieel jaarverslag – Balans)
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Bijlage 2 (Financieel jaarverslag – Begroting)
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