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Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”       

 

Beleidsplan 2014 – 2020 

 

Missie: 

Op 16 februari 1978 werd op initiatief van tandarts Van der Graaf en een aantal inwoners van 

Ermelo, de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” opgericht. Er werd gestart met een klein 

aantal leden. Nu 35 jaar later is het ledental van de vereniging uitgegroeid tot bijna 

twaalfhonderdvijftig. De vereniging is niet meer weg te denken uit de Ermelose samenleving en 

zij heeft een grote betekenis voor het uitdragen, onderzoeken en vastleggen van de plaatselijke 

geschiedenis. De grondslag van de gevonden geschiedenis wordt zoveel mogelijk getoetst op 

historische juistheid en volledigheid. 

 

De doelstelling van de vereniging is: 

a) De vereniging heeft ten doel de kennis en historie van Ermelo te bevorderen. 

b) De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

-het houden van lezingen, tentoonstellingen en excursies; 

-het bevorderen van onderzoek op historisch gebied; 

-het samenwerken met instellingen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven. 

Visie: 

De laatste jaren is de belangstelling voor de werkzaamheden van de vereniging geweldig 

toegenomen. Door de media wordt ook de aandacht gevestigd op de geschiedenis. Hierdoor 

worden mensen geprikkeld op zoek te gaan naar hun roots en ontdekken zij dat dit vaak een 

verwevenheid heeft met de plaatselijke en regionale geschiedenis. Het bestuur ziet dit als een 

stimulans om zo mogelijk alle middelen uit de kast te halen haar leden hierin tegemoet te 

komen. Ze doet er dan ook alle moeite voor een onderscheidend programma te bieden om 

hierdoor zoveel mogelijk belangstellenden aan hun trekken te doen komen. Als middelen 

worden ingezet: een fris, professioneel opgezet verenigingsbulletin gevuld met uiteenlopende 

verhalen en aansprekende, inhoudelijk goed verzorgde verenigingsavonden, met een breed 

scala aan onderwerpen. Er is een jaarlijkse excursie, met een link naar de historie. Inmiddels zijn 

ook werkgroepen actief t.w.: de genealogiewerkgroep, de archeologie werkgroep, de folklore- 

en dialectwerkgroep. Ook participeert de vereniging in het plaatselijk centrum voor erfgoed, 

natuur en milieu. De vereniging gaf in de afgelopen jaren, al dan niet in samenwerking met 

anderen, enkele boekwerken uit. Door initiatieven te nemen en op deze wijze een 

voortrekkersrol te vervullen onderscheidt de vereniging zich van anderen. Dit heeft tot gevolg 

dat hierdoor de aandacht wordt getrokken van de media, die dit oppikken en vervolgens weer 

als nieuws naar buiten brengen. Deze voortrekkersrol wil de vereniging graag continueren en zij 

zal derhalve niet schuwen om hiervoor alle middelen in te zetten om die doelstelling te bereiken 
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en te behouden. Mogelijk zullen social media, zoals Facebook en Twitter, hierbij van dienst 

kunnen zijn. Ook digitale nieuwsbulletins, welke via internet zijn te benaderen, zijn prima 

middelen om onder de aandacht te komen van een breed publiek. 

 

Doelstelling en strategisch plan voor de komende jaren: 
 

Consolidatie, Participatie en Ambitie 

Consolidatie: 

Handhaven van “de succesnummers” van de Oudheidkundige Vereniging ” Ermeloo”. 

1. Continueren van de verenigingsavonden 6 maal per seizoen met de nadruk op de 

geschiedenis van Ermelo, waarvan eenmaal per jaar een filmavond over oud Ermelo met 

bestaande of nieuwe films. 

2. De organisatie van excursies in de nabije omgeving van Ermelo. 

3. Vier maal per jaar de uitgave van het verenigingsbulletin “Van ’t Erf van Ermel” in 

kleuruitvoering. 

4. De werkzaamheden van de werkgroepen. 

5. De presentatie van de vereniging naar buiten bij allerlei evenementen. 

6. De samenwerking met andere partijen zoals meewerken aan exposities en boekuitgaven, 

participeren in het museum “Het Pakhuis”, organiseren van de Open Monumentendag 

Ermelo en film- c.q. verenigingspresentatie op ouderenmiddagen, meedoen aan 

middeleeuwse feesten etc. 

 

Participatie: 

Als lid is men niet alleen consument, maar mag / kan men ook actief deelnemen aan allerlei 

verenigingsactiviteiten, onderzoek doen, artikelen schrijven of deelnemen aan een cursus of 

werkgroep. Het bestuur vervult de functie van stimulator, niet van uitvoerder. 

 

Het bestuur gaat peilen of er belangstelling bestaat bij haar leden om een cursus te volgen of 

onderzoek te doen, al dan niet i.s.m. het Streekarchivaat of het Gelders Erfgoed. Eveneens zal 

het bestuur haar leden stimuleren onderzoek te doen naar de historie van Ermelo. Bezoek aan 

het Streekarchief, het Gelders Archief Arnhem, uitnodigen gastdocent of streekarchivaris. 

 

Ambitie:   

Welke zaken zijn blijven liggen en zien we nog als uitdaging om op te pakken ten gunste van de 

groei van onze vereniging? 

 

Suggesties: 

1 Opstart nieuwe werkgroepen:   

1. Fotowerkgroep 

2. Onderzoek historie middenstand van Ermelo 

3. Werkgroep straatnaamgeving Ermelo 
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4. Opzetten eigen verenigingsarchief d.m.v. vastleggen verenigingsactiviteiten, scannen, 

documenteren en digitaliseren oude foto’s en documenten van Ermelo 

 

2 Verenigingsbibliotheek en verkregen museale goederen  

Uitbreiden, in kaart brengen, beheren en in computerbestand vastleggen. 

Peilen of hiervoor stagiaires kunnen worden ingezet voor hun maatschappelijke stage. 

 

3 Automatisering/Digitalisering 

Automatisering, digitalisering en het gebruik van social media spelen een steeds grotere rol in 

de huidige samenleving. De Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” is niet stil blijven staan en 

heeft al een aantal stappen gezet in dat proces. Er is een mooie website, deze zal in de 

komende jaren verder uitgebreid moeten worden. Ook kunnen we onze ogen niet blijven sluiten 

om berichtenverkeer naar onze leden toe, middels mail aan hen te doen toekomen. De opkomst 

van Twitter en Faceboek zijn mogelijk toepassingen, die prima inzetbaar zullen zijn voor de 

communicatie tussen (werkgroep)leden onderling. Jongeren gebruiken veelvuldig deze 

middelen om met elkaar te communiceren. De werkgroep genealogie heeft een eigen website, 

die weer aan de website van de vereniging is gelinkt. Ook maakt deze werkgroep veelvuldige 

gebruik van computertoepassingen. Men loopt nu al tegen capaciteitsproblemen aan en ook 

het beheer van programmatuur en apparatuur is (fragiel) geregeld. Willen we slagvaardig 

kunnen optreden in de toekomst dan zal goede afstemming met andere werkgroepen en 

investering in doelmatige apparatuur en programmatuur niet uit kunnen blijven. Willen we 

jongeren blijven aanspreken dan is het een must dat er toekomstgericht om wordt gegaan met 

eigentijdse middelen. We moeten onderkennen dat dit een professionele aanpak vereist, waarbij 

de know-how op computertechnisch gebied onmisbaar is en mogelijk geleverd kan worden uit 

eigen gelederen. Onderzoek hiernaar en invulling hiervan zal in de komende jaren gewenst zijn. 

 

4 Nieuwe activiteiten  

Onderzoeken of er behoefte bestaat aan: 

Culturele lezingen 

1) Historische / culinaire wandelingen door Ermelo 

2) Geschiedenisquiz 

3) Deelname aan evenementen zoals b.v. Middeleeuws festivals door leden 

4) Maandelijks historisch café mogelijk in samenwerking met anderen 

 

5 Presentatie vereniging 

1) Nieuwe eigentijdse presentatie verenigingsstand met banner en oude foto’s voor buiten 

2) Voor binnenpresentaties een professionele achterwand op de stand ontwikkelen 

3) Nieuwe verenigingsfolder en andere promotieartikelen ontwikkelen 

 

6 Boekuitgaven realiseren met een specifiek onderwerp zoals b.v. 

1. Luchtfotoboek Ermelo 

2) Boek Ullerberg 

3) Fotoboek Ermelo of scholenboek 

4) Fotoboek over de middenstand in Ermelo opgezet zoals “De boer op in Ermelo” 

 

7 Expositie, workshops, voorstellingen 

De verenigingsruimte twee maal per jaar openstellen (Open Huis) 

1) Voor presentaties van de werkgroepen 
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2) Kleine expositie 

3) Scholing, workshops (werkgroep)leden 
 
 

8 Huisvesting 

Op dit moment voorziet de huisvesting in de Sociëteit Ermelo nog in de bestaande behoefte. Al 

moet wel gemeld worden dat wij op termijn hier uit ons jasje zullen groeien en dat de 

toegankelijkheid tot de ruimte, met name voor ouderen en minder validen, onvoldoende is. 

De toegang tot de ruimte met allerlei voorwerpen van de kringloopwinkel en een versleten trap 

geeft een rommelige indruk en heeft totaal geen uitstraling. Gezien de vermogenspositie van de 

vereniging lijkt het een utopie dat er ooit zicht zal komen op het kunnen aankopen van 

onroerend goed. Toch zullen wij in de komende jaren aanlopen tegen de omvang van de 

capaciteit van onze verenigingsruimte. Een vereniging van 1250 leden, die een representatief 

karakter heeft voor de Gemeente Ermelo, verdient een plaats in onze samenleving op een 

zichtlocatie. Zodra de vereniging iets passends kan huren binnen het gestelde budget zal het 

bestuur zich hierop beraden en met voorstellen komen. Budgettair is het wenselijk, als de 

mogelijkheden zich in enig jaar voordoen, om voor huisvesting en inrichting hiervan, gelden te 

reserveren. 

 

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat er werk aan de winkel is. Consolidatie en participatie 

zullen al de nodige inspanningen van (bestuurs)leden vergen. Met Ambitie wordt de lat nog 

hoger gelegd. Als Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” hebben we kennis van het verleden en 

dat geeft zicht op de toekomst! Het is goed om op de toekomst gericht te blijven en 

ontwikkelingen, die nu misschien nog voorbarig lijken, te onderkennen. Door vroegtijdig te 

schakelen kunnen hobbels gemakkelijker worden genomen en met een goed plan wordt op de 

juiste wijze ondernomen. Ondernemen is niet stilstaan, doorgaan en meedoen ! 

 

 

Ermelo, 8 november 2013 
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