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Inleiding   

Het jaar 2018 stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging. In 1976 

werd een bescheiden aanvang  gemaakt met het opstarten van de vereniging. 

Vanaf die tijd heeft de vereniging niet stil gezeten en staat onze vereniging 

inmiddels stil bij zijn eigen geschiedenis. Om het 40-jarig bestaan tot een 

herinneringsvol jaar te maken heeft de jubileumcommissie haar plannen en ideeën 

in praktijk kunnen brengen. Het verenigingsjaar was goed gevuld met feestelijke 

activiteiten. De slogan van de vereniging: “Kennis van het verleden geeft zicht op 

de toekomst” werd het afgelopen jaar op velerlei wijze 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.   

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.  

Het bestuur moest in november afscheid nemen van Viviane van Oosten-Thal vanwege haar verhuizing. 

Hieronder kunt u de activiteiten van het verenigingsjaar in een chronologisch overzicht lezen. 

 

Activiteiten in 2018        
 

Januari  
Traditioneel werd het jaar geopend met twee nieuwjaarsrecepties. Op 3 januari was het bestuur bij de 

nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Ermelo aanwezig. Op 11 januari bezochten enkele bestuursleden 

de traditionele nieuwjaarsreceptie op het landgoed “De Ullerberg”.  

Op 25 kwam Hans Goedkoop naar zijn voormalige woonplaats Ermelo om een lezing te geven met als 

titel: “Wat hebben wij anders dan het verleden om ons te ontwikkelen?” Geleid door deze gedachte 

schetste Hans Goedkoop een scherp beeld van het dorp in de jaren 60 en 70, de periode van zijn jonge 

jaren in Ermelo. Hij vertelde over zijn ervaringen hoe er werd gereageerd op kleding en gedrag. 

Afsluitend was één van de conclusies die hij trok en die voor ons allen en zeker voor een vereniging als 

de onze van belang, de volgende:                  

“Om de interesse en / of nieuwsgierigheid van de jongere generaties voor geschiedenis te wekken 

moeten we niet te ver teruggaan in onze geschiedenis, maar juist de aansluiting ervoor zoeken in de 

periode van onze eigen jeugd. Voor de jongere jeugd is dat nu al geschiedenis!”             

Op woensdag 31 januari waren twee bestuursleden op bezoek bij onze buren in “Croonenburgh”. Er 

werd verteld over de vereniging en opening van de bibliotheek in de Sociëteit. Tevens werden er sages 

en legendes over de Veluwe verteld.                                     

Deze maand kreeg de vereniging veel medische materiaal van ’s Heeren Loo-Lozenoord. Een aantal 

bestuursleden heeft zich actief beziggehouden met het vervoeren, fotograferen en plaatsen van de 

foto’s op de Beeldbank. Om het materiaal bij de juiste naam te noemen werd hulp verleend door  

Franklin Schuckink Kool, eerder arts van de genoemde inrichting.                            

Eind januari werd onze traditionele kledingcollectie kritisch onder de loep genomen en waar nodig 

aangepast en /of vervangen. Uiteindelijk is de uiterlijke vertoning van de vereniging een visitekaartje.  
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Februari  
Op zaterdag 3 februari werd door het CDA Ermelo een huifkartocht door het dorp georganiseerd 

waaraan de Oudheidkundige Vereniging haar medewerking heeft verleend.                 

Op 7 februari werd de leestafel in gebruik genomen. De bibliotheekgroep van de werkgroep 

Documentatie gebruikte de maanden februari t/m juli 2018 als proefperiode om te zien of er 

voldoende animo voor was. De openingstijden waren: elke 1e woensdag van de maand van 10:00 uur 

tot 12:00 uur.                              

Op 16 februari opende “Het Pakhuis” de expositie: “Graven naar Goodies”. Een afvaardigging van het 

bestuur was bij de opening aanwezig.                 

21 Februari, de historische feestdag vanwege het 40-jarig jubileum van de vereniging. Een nieuw 

hoogtepunt in het bestaan van de vereniging was de uitgave van het boekwerk “Rond Ermel’s kerk”.  

Na een grondig onderzoek van meer dan drie jaar werd het boek gepresenteerd in de Oude Kerk. De 

middag bestond uit een lezing door ds. Vroegindeweij afgewisseld met orgelspel van de twee 

historische orgels en de overhandiging van de eerste exemplaren van het boek aan de auteurs. Na de 

presentatie kon het bestuur met trots deze bijzondere gelimiteerde publicatie van het boek: “Rond 

Ermel’s Kerk” aan alle leden gratis aanbieden. Een groot aantal leden kwam het boek in de Oude Kerk 

ophalen. De overige boeken werden door de bezorger in weer en wind bij de leden thuisbezorgd. 

 

Maart  
De nieuwe AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bezorgde de vereniging veel  

werk. Er was een “AVG-commissie” opgericht, die hard heeft gewerkt om de vereniging AVG-proof te 

maken. Op 25 mei 2018 trad de wet in werking. Vanwege de nieuwe regelgeving werd besloten om de 

Beeldbank offline te zetten. Een heel mooi en interessante instrument werd voor het publiek gesloten. 

Op 21 maart werd de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Immanuelkerk gehouden met circa 

50 bezoekers. Op deze bijeenkomst passeerden de gebruikelijke verslagen de revue en sprak de 

kascommissie haar waardering uit voor het uitstekende beheer van de financiële administratie van de 

vereniging door de penningmeester. Na de pauze werd er een presentatie gehouden over de 

schoolplaten van J.H.Isings, met als titel: “Wie kent de 43 historische schoolplaten van Isings nog?” 

 

April 
Op 7 april werd het Middeleeuws Feest op het Molenplein georganiseerd. In de lijn van het boek “Rond 

Ermel’s kerk” waren 2 bestuursleden in monnikenkledij aanwezig. Zij hielden binnen een lezing over de 

Oude Kerk. Vanwege het mooie weer werd de lezing matig bezocht en viel de verkoop van het boek 

iets tegen. 

De excursie op het landgoed Staverden vond op 28 april plaats. Er was veel belangstelling. Om de 

rondleidingen gestructureerd te laten verlopen, waren er meerdere tijdstippen waarop groepsgewijs 

werd gestart. Onder leiding van ervaren gidsen van het Gelders Landschap werd het kasteel, het 
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koetshuis en de tuin bezocht. Ons lid Dorothea Bleijenberg, kleindochter van de heer A.C. van Bommel, 

tuinbaas op Staverden van 1905 tot 1934, sprak over de historie van de tuin.    

Mei 
Op 12 mei werd door burgemeester Baars op feestelijke wijze de Nationale Molendag gestart. De 
vereniging presenteerde zich met de aanwezigheid van een stand, bemand door een aantal leden van 
het bestuur. Het was weer een drukke en gezellige dag. 
Op 25 mei gaf  Steven van Loo een rondleiding over het terrein van ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo biedt 

al meer dan 125 jaar zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Op het terrein zijn nog veel 

plekken die herinneren aan de zorg in de 20e eeuw.  

 

Juni 
In juni was er geen verenigingsactiviteit voor de leden.  Het bestuur gebruikte deze rustige maand voor 

het opstellen van een beschrijving van de bestuursfuncties, en een product- en procesbeschrijving. 

 

Juli 
Van 23 mei t/m 22 juli was het Erfgoed Festival met als thema: “Over Grenzen van Gelderland”.  

Als onderdeel van dit programma organiseerden de verenigingen van Putten en Ermelo samen met het 

Staatsbosbeheer op 14 juli een publiek dag met als thema: “De grenzen van bos en heide”. De 

ontvangst was in het “Koetshuis” op het landgoed Schovenhorst. Na een inleiding over de geschiedenis 

van de eeuwenoude maalschappen Putter-, Sprielder- en Speulderbos en over het moderne duurzame 

beheer van de flora en de fauna in de bossen, was er een fietstocht richting Boshuis Drie. De picknick 

was in de ruimte van Staatsbosbeheer. ’s Middags werd de fietstocht vervolgd en vertelde Lennard 

Jasper, boswachter bij Staatsbosbeheer, over duurzaam bosbeheer. 

 

Augustus 
Augustus, de maand van de oogstfeesten. Dit jaar was de vereniging niet vertegenwoordigd op het 

Oogstfeest van de Maria Hoeve. Helaas waren er te weinig mensen om de stand te bemensen. Volgend 

jaar hopen we weer aanwezig te zijn.                   

Op 18 augustus was het Oogstfeest van Horst en Telgt. Een aantal bestuursleden in traditionele 

Veluwse klederdracht vertegenwoordigde de vereniging. Zoals gebruikelijk waren bij de kraam weer 

mooie boeken en de jubileum Johanniter wijn te koop. Er werd een record aantal flessen verkocht.          

Op 25 augustus waren er drie rondleidingen bij Wijngaard Telgt georganiseerd. Onder de 

deskundige leiding van de eigenaar Jan van den Ham en zijn vrouw werd er een bezoek 

gebracht aan de verschillende soorten druivenranken. Ze vertelden over het kweken, de  

druivensoorten, waaronder de Johanitter druif en het maken van de wijn.  Na de rondleiding 

konden de bezoekers de verschillende wijnen proeven. 
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September 
Op 8 september was het Open Monumentendag met als thema: “Europa”. Een jaar lang heeft het 

Open Monumentendag comité hard gewerkt om een dagprogramma op te zetten. Er was een 

gevarieerd aanbod, bestaande uit een lezing van Aristien Egbertzen in “Het Pakhuis”, een rondleiding 

op de boerderij Rivelino Hoeve, een rit in een omnibus met een voordracht over de Hanzewegen door 

Steven van Loo. Tineke Loggers verwelkomde bezoekers in het kantoor van Uwoon, waar zij vertelde 

over de bijzondere bouwstijl. Daarnaast waren kasteel Staverden, boerderij Kerkzicht en de 

Mariahoeve voor het publiek open gesteld.  

18 September was de derde dinsdag in september: Prinsjesdag , de feestelijke opening van het nieuwe 

werkjaar van de Staten-Generaal. Dit jaar had de gemeente Harderwijk (en omgeving) de eer om deel 

uit te maken van de burgerdeputatie. 13 Leden in traditionele klederdracht reisden af naar Den Haag, 

waar zij deel uit maakten van de burger erehaag langs de route van de Glazen Koets. Het was een goed 

verzorgde onvergetelijke dag.   

  

Op 26 september hield Theo Bunjes, oud-burgemeester van Ermelo, een voordracht over de 

bezienswaardigheden tijdens de tocht vanuit Ermelo door het Leuvenumse Bos naar station Hulshorst, 

ondersteund met beeldmateriaal. Een tocht om een antwoord te krijgen op de vraag hoe dat station 

daar op die afgelegen plek is gekomen. 

 

Oktober  

Op 10 oktober hield dr. C.J.C. Broer een lezing over: “De Utrechtse Sint-Paulusabdij en haar bezittingen 

en rechten in en rond Ermelo, het grondbezit en rechten t.a.v. de kerk”. 

De lezing ging met name over de Utrechtse Sint-Paulusabdij en haar goederen- en rechtenbezit en 

bezittingen die de abdij in verschillende delen van het bisdom Utrecht had, onder meer ook op en aan 

de randen van de Veluwe. Ze vertelde over welke soort bezittingen en rechten de abdij kon 

beschikken, hoe ze deze verwierf en hoe ze zich ontwikkelden, welke inkomsten de abdij hieruit had, 

hoe de verschillende goederen en rechten werden beheerd en aangewend voor het onderhoud van de 

kloosterlingen. Deze lezing vormde een mooie aanvulling op het jubileumboek “Rond Ermel’s kerk”. 
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November 
Op 7 november was het de dag voor de uitreiking van de cheques van de Rabo Clubkas Campagne. Via 

de e-mail waren de leden benaderd om hun stem uit te brengen op de vereniging. Doordat er geen 

mogelijkheid was om de Campagne activiteiten in een convocatie te vermelden, zijn niet alle leden op 

de hoogte geweest. Desondanks kon de vereniging 615,19 EURO aan haar bankrekening toevoegen. 

Het geld zal worden besteed voor de herinrichting van de bibliotheek. 

Op 22 november presenteerde Dick Boll zijn “Jubileum” film. De film bevatte veel oud beeldmateriaal 

van de excursies en activiteiten van de vereniging in de afgelopen 40 jaar. Er waren beelden te zien van 

de excursies naar het Landgoed De Ullerberg, Groevenbeek en Kasteel Staverden. Dick maakte er weer 

een boeiende avond van in een volle Immanuel kerk.  

Op 23 november was een aantal leden van het bestuur aanwezig bij de presentatie van het fotoboek: 

“Mooi Ermelo in Beeld” bij de Stichting Natuur-en Milieu Platform (NMP) Ermelo   

 

December 
Op 18 december werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. In “de Hoeve” waren ongeveer 85 

vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. De voorzitter kreek terug op het mooie 

jubileumjaar en bedankte iedereen voor hun inzet. Ook werd er vooruit gekeken. In 2019 wordt het 

pannenfabriekje aan de Hamburgerweg gerestaureerd. In principe kan de vereniging zich gaan 

voorbereiden op een verhuizing naar het pannenfabriekje aan het eind van 2019.    

Daarna konden de aanwezigen genieten van een film, waarin het kerstverhaal door leden in 

traditionele klederdracht werd voorgedragen. De film was opgenomen in de Mariahoeve in Putten. Na 

afloop kon iedereen een kaart en kerstattentie meenemen. 

 

Bestuur 
In 2018 werd het totale bestuur gevormd door:  

Steven van Loo  -  voorzitter  

Theo Koster  -  vicevoorzitter en algemeen bestuurslid  

Sandra Schriever  -  secretaris  

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 (tot 1 november 2018) 

Egbert Vonkeman  -  algemeen bestuurslid 

Aristien Egbertzen - aspirant bestuurslid (per 1 november 2018) 

 

Ledenbestand  
Het ledenstand is in 2018 met netto 12 leden gedaald. Op 31 december 2018 telde het ledenbestand 

1.353 betalende leden. Ook dit jaar is ons, door overlijden, 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.   
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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. Het representatieve verenigingsblad “Van ’t Erf van 

Ermel” en het, gratis te ontvangen, jubileumboek “Rond Ermel’s Kerk zijn voor veel belangstellenden 

redenen geweest om zich op te geven als nieuw lid.  

Ook de digitalisering maakte binnen de vereniging zijn opmars. Aan de leden werd en wordt gevraagd 

of hun e-mailadres 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, in de vorm van lezingen en excursies, zijn de belangrijkste hoogtepunten 

van de Oudheidkundige Vereniging. Ze zijn niet meer weg te denken in het jaarprogramma. Ook in 

2018 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.                      

De leden werden via de convocatie en de website 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 kosters en hun team.                

Eind 2018 is er als proef gestart met een extra thee en koffie uitgifte vóór het programma. Er kan thee 

en koffie worden besteld van 18.45 - 19.15 uur. In 2019 volgt er een evaluatie of deze extra uitgifte 

wordt gecontinueerd.           

      

De volgende lezingen en excursies werden in het verenigingsjaar 2018 georganiseerd:  

Donderdag 21 januari  Lezing “Leren we nou wel of niet van de geschiedenis?” door Hans 

Goedkoop. 

Woensdag 21 februari  Presentatie van het boek: “Rond Ermel’s kerk” een lezing door ds. 

Vroegindeweij afgewisseld met orgelspel van de twee historische orgels en 

de overhandiging van de eerste exemplaren van het boek aan de auteurs.                                                                        

Woensdag 21 maart  Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met na de pauze  een presentatie 

over de historische platen van Johan Herman Isings. 

Zaterdag 28 april  Rondleiding Landgoed Staverden. 

Zaterdag 25 augustus Excursie “Wijngaard Telgt” door Jan van der Ham. 

Woensdag 26 september Lezing: “Door het Leuvenumsche Bosch naar het station Hulshorst” 

door Theo Bunjes. 

Woensdag 10 oktober  Lezing: “De Utrechtse Sint Paulus abdij en haar bezittingen en rechten in 

en rond Ermelo het grondbezit en rechten t.a.v. de kerk” door dr. C.J.C. 

Broer. 

Donderdag 22 november Film voorstelling: “Herinneringen van de Oudheidkundige Vereniging 

Ermeloo” door Dick Boll. 
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Verenigingsblad “Van ’t  Erf van Ermel”  
Het verenigingsblad “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 2018 

verscheen het blad viermaal. De nummers 86 tot en met 90 konden aan de reeks worden toegevoegd.   

Redactie  
De redactiecommissieleden Gert Hofsink, Gert van Loo en Gert Staal, verzorgden wederom de 

samenstelling van het Erf. In november kondigde Gert van Loo aan zijn zitting in de redactie te 

beëindigen. Hierdoor is er een vacature ontstaan voor een redactielid die ook zitting neemt in het 

bestuur.                          

 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 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 / uitgave “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 “Van ’t Erf van Ermel” werd ingepakt door Willem 

van Bentum, Cobi Deerenberg-Wassink, Ben en Hermien Stenvers, Pita 

van Loo, Gert Nijeboer, Henk Loedeman en Willem Schriever. Voor de verspreiding naar de bezorgers 

zorgden Henk Loedeman en Gert Nijeboer.   

Met het verzendklaar maken en bezorgen van de convocaties en de verenigingsbladen, door 

vrijwilligers, worden veel kosten bespaard. Voor de convocaties en verenigingsbladen buiten Ermelo en 

omstreken worden de postzegels besteld bij Sandd. 

We zijn de inpakmedewerkers en bezorgers zeer dankbaar voor hun permanente inspanning. In 2018 

ontvingen we de vrijwillige hulp  van de volgende leden:  

R. P.  Belle, W. van Bentum,  J. Bisschop, mevrouw A. Bisschop, mevrouw Carmiggelt, C. Deerenberg-

Wassink, J. Hazeu, mevrouw B. Hooyer-Koopman, A. Hop, E. Kamp, mevrouw Koks, Th. Koster, 

mevrouw Kuijpers, H. Loedeman, mevrouw N. Klarenbeek, K.J. van Loo, St. van Loo, mevrouw P. van 

Loo, J. Mazier, G. Nijeboer, mevrouw L. van Nijendaal, H. Odé, H. van Ooijen, W. Schriever, 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 2018 namen wij afscheid van de bezorger E. Kamp. Hartelijk dank!  
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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. In het digitale tijdperk is een eigen website 

onontbeerlijk. Op de website worden o.a. historische informatie, activiteiten en nieuws aangeboden. 

Er kan worden in- of uitgeschreven. Regelmatig worden er foto’s geplaatst van de 

verenigingsbijeenkomsten en zo nu en dan een actueel filmpje.  Leden die hun e-mailadres hebben 

opgegeven voor extra informatie ontvangen 4 keer per jaar een Nieuwsbrief.    

 Uit de tellingen van bezoekers aan de Beeldbanken bleek dat er begin juni een forse daling in het 

aantal bezoekers was. Op 25 mei werd de AVG-wet ingevoerd. Om aan de nieuwe regelgeving te 

voldoen was de werkgroep Documentatie genoodzaakt om de Beeldbanken tijdelijk offline te zetten. 

Theo Koster heeft alle bestanden op de Beeldbanken op de nieuwe privacywet aangepast. Na het 

online zetten was er weer een duidelijke toename in het aantal bezoekers te zien..   

 In 2018 fungeerde Ton van Steenoven als de web administrator en Egbert Vonkeman als webmaster.  

 

Bibliotheek 
In 2018 was iedere eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 de bibliotheek in de Sociëteit 

geopend. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken. 

 

De man achter de knoppen, de toetsen en de camera   
door Egbert Vonkeman   

De geschiedenis van Ermelo en omgeving wordt tijdens de verenigingsavonden op een hedendaagse 
manier "vertoond". Dat is een belangrijk deel van mijn activiteiten voor de vereniging: bezig zijn met 
beeld en ook wel met geluid. De presentatie die ik vertoon tijdens de (meeste) avonden, voor aanvang, 
in de pauze en na afloop maak ikzelf. Daarvoor ben ik onregelmatig op pad, naar aanleiding van het 
onderwerp van een avond, soms naar aanleiding van een tip over iets dat met de historie van Ermelo te 
maken heeft. 
Mocht u een keer iets weten op dat gebied dan krijg ik graag informatie.  
 
Tijdens excursies, voor zover ik ze kan meemaken, maak ik ook foto's. De foto's kunt u zien op de 
verenigingssite zien onder foto- en video-albums.  
Ook doe ik een deel van de fotografie voor de Beeldbank Objecten.  
De presentaties vertoon ik tijdens de avonden van achter de knoppen. Daarvandaan regel ik ook het 
geluid dat u tijdens de avonden hoort. Als ik een keer niet aanwezig kan zijn is Ton van Steenoven bereid 
het knoppen- en toetsenwerk over te nemen. 
 
Als webmaster sta ik vermeld op de site, maar mijn aandeel hierin is bescheiden.  
Foto's en tekst lever ik aan Ton van Steenoven, die het dan op de verenigingssite plaatst. Qua taal en 
spelling doe ik af en toe een kleine ingreep, daar blijft het 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 
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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 Bakker en van Eikenhorst 

• Het Comité Open Monumentendag Ermelo bestond uit: Evert van de Beek, Jan 

Bisschop, Aristien Egbertzen, Tineke Loggers, Ronnie Regeling en Viviane van Oosten-

Thal    

• Sandra Schriever coördineerde 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 coördineerde het tot stand komen van het boek “Rond Ermel’s Kerk”  

• Steven van Loo vertegenwoordigde de O.V.E. tijdens de bijeenkomsten van de 

regionale werkgroep “Grenzen en vervoer” en de zusterverenigingen in klein verband. 

• Steven van Loo werd voorzitter van de Straatnamen commissie.  
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Werkgroepen  
 

Werkgroep Archeologie 
door Dick van Wijngaarden 

Ook in 2018 werd regelmatig een beroep gedaan op de leden van de werkgroep archeologie om te 

assisteren bij een aantal archeologische projecten in Ermelo en daarbuiten. Sinds de start in 2012 heeft 

de werkgroep veel goodwill opgebouwd en met enthousiasme meegewerkt.  Inmiddels is de 

werkgroep zeven jaar actief op allerlei fronten en ze heeft daarbij ook de nodige kennis en ervaring 

opgedaan. 

Het eerste project in 2018, waar onze inzet werd verlangd, was het archeologisch onderzoek  aan de 

Kozakkenkamp op de plek waar het pand van de Volksuniversiteit heeft gestaan. In april werd door een 

aantal leden meegewerkt  en kon o.a. melding worden gemaakt van de vondst van vuurplaatsen en 

hutkommen. 

Dit jaar vond de bouw plaats van de wijnkelder op de Wijngaard in Telgt. Vooraf moest archeologisch 

onderzoek door de firma B.A.A.C. plaatsvinden waarbij ook de werkgroep op 4 mei voor een aantal 

dagen werd ingezet. 

In juli ging het archeologische onderzoek in het gebied Rimpelerveld  in Putten van start. Met een 

tussenpauze in september werd tot en met oktober gegraven en mocht onze werkgroep assisteren 

met het couperen van paalsporen bij de professionals van het bedrijf R.A.A.P. Ondanks het fraaie 

zomerweer, waren de omstandigheden niet optimaal om te werken. In de ochtenduren was het nog 

uit te houden maar in de middag toch echt te heet om in de fel brandende zon te werken. Op 13 

oktober stond de Nationale Archeologie dag op het program waarbij een aantal leden van de 

werkgroep op het Rimpeler assistentie verleende bij de activiteiten voor de kinderen. 

Op 11 juni schoven Theo Koster en Dick van Wijngaarden aan tafel bij de regioarcheoloog Maarten 

Wispelweij om een groot aantal zaken aangaande de werkgroep te bespreken. Tevens vond op 24 

augustus een kennismaking plaats met Wilco Zwaneveld, de opvolger van Cor Jansen bij 

Natuurmonumenten. Met hem werd een rondgang gemaakt langs een aantal nieuwe werklocaties 

voor het onderhoud van grafheuvels. Bijna de complete werkgroep kwam op 23 november bijeen voor 

een eindejaar bijeenkomst in de sociëteit. Een goede gelegenheid om de contacten te versterken en 

met Maarten de werkzaamheden van de groep door te nemen.  

In 2018 werd wederom uitvoering gegeven aan het aanvullende werkplan opgesteld door Irene 

Velthuis, van de ADC Roelbrandtstichting, in opdracht van de gemeente Ermelo. In het najaar droeg 

Irene haar taak over aan haar opvolger waardoor de begeleiding van de werkgroep kon worden 

gecontinueerd. Het onderhoud aan de grafheuvels aan de Molenbergweg in Elspeet kon op 19 juni 

succesvol worden afgerond en overgedragen aan de werkgroep van Nunspeet. Op 9 november werd 

de laatste klus uit het werkplan uitgevoerd met het verwijderen van veel boomopslag rondom een 

grote grafheuvel in de hoek Drieërweg/Schoolweg. 

Ondanks herhaaldelijke pogingen om tot een fatsoenlijke afronding te komen van het 

pottenbakkersovenproject en het splitsproject van de Bovenweg in Nunspeet, is hier nog geen 

positieve actie op gevolgd door de professionals. 

Na overleg met bosbeheerder Henk Jan Zwart, kreeg de werkgroep in het najaar de beschikking over 

eigen veiligheidshesjes en helmen. Inmiddels verplicht zodra er gewerkt wordt bij de graafmachines.  

De deelnemers van de werkgroep archeologie in 2018 waren: Anja Bisschop, Tineke Hazeu-Veldhuizen, 

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. 
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Viviane en Wim hebben in het najaar afscheid genomen van de werkgroep. Theo zorgde voor het 

vervoer en het onderhoud van het gereedschap en Dick zorgde voor de catering en fungeerde als 

coördinator van de werkgroep. 

 

Werkgroep Automatisering  
door Steven van Loo / Ton van Steenoven  

De werkgroep Automatisering is in 2018 vier maal samengekomen waarbij, naast de gebruikelijke 

punten ondersteuning, beheer en archivering, de nieuwe privacy wetgeving en een grote 

onderhoudsbeurt aan de genealogie website bijzondere aandacht vroegen. De privacywetgeving heeft 

met name op het terrein van de automatisering veel invloed. 

Het onderhoud aan de genealogie website was urgent omdat in de loop van het jaar de bestaande 

code niet meer zou kunnen worden ondersteund. De klus is medio oktober 2018 geklaard. 

De werkgroep Automatisering heeft in dit jaar afscheid moeten nemen van André van Oosten die 

vanwege verhuizing niet meer deel kan nemen. 

Ondersteuning van bestuur en werkgroepen met digitale middelen 
De ondersteuning van het bestuur en de werkgroepen verloopt voornamelijk routinematig en omvat 

het maken van back ups, het frequent uitvoeren van uploads naar en onderhouden van websites en de 

inrichting en het beheer van de clouddiensten. 

De werkgroep Dialect & Folklore heeft een begin gemaakt met het maken van digitale producties. In 

oktober zijn 2 verhaaltjes op video vastgelegd die, met een uitgeschreven tekst in zowel dialect als het 

Nederlands, op de verenigingswebsite zijn gepubliceerd (Dialect - Armeloos proaten). 

Met de ontvangst van een serie videobanden in diverse formaten werd een nieuwe activiteit gestart. 

Het digitaliseren van analoog videomateriaal. Voor deze werkzaamheden werden twee vrijwilligers 

bereid gevonden. De ploeg is inmiddels ingedeeld bij de werkgroep Documentatie. 

De websites 
De vereniging publiceert momenteel via haar vijf websites, ov-ermeloo.nl, genealogie-ermeloo.nl, 

beeldbank-ermeloo.nl, heterf-ermeloo.nl en, sinds medio dit jaar, omd-ermeloo.nu (Open 

Monumentendag Ermelo). 

In het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met de uitgifte van een digitale Nieuwsbrief. Deze is 3 

maal verschenen. Op basis van de verzendlijst van deze Nieuwsbrief werden ook incidenteel berichten 

aan de leden verstuurd. 

Archivering van bestanden 
Ook dit jaar is m.n. door de leden van de werkgroepen Genealogie en Documentatie weer een groot 

aandeel geleverd in de verwerking van digitale bestanden. Zij maakten daarvoor van hun eigen 

computerapparatuur en netwerk gebruik. 

De besluitvorming over het aangaan van een eigen capaciteit op het gebied van cloudopslag is in een 

afrondende fase. 

Apparatuur en Software 
In november is een laptop (gebruikt) en een laserprinter aangeschaft voor de uitvoering van de 

ledenadministratie. Deze apparatuur is geïnstalleerd en operationeel. 

Tevens is voor deze werkzaamheden een Officepakket (Microsoft) aangeschaft en geïnstalleerd. 
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Werkgroep Documentatie, Beeld en Geluid   
door Theo Koster  

In het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet door de werkgroep documentatie. Toch merken we 

dat de grote stroom foto’s die we de eerste jaren moesten verwerken langzamerhand wat opdroogt. 

Eerlijk gezegd vinden we dat, als werkgroep, niet zo erg. Nu is er wat meer tijd om een stukje 

verdieping toe te passen.  Regelmatig ontvangen we mailtjes met op- en aanmerkingen bij vertoonde 

foto’s.  Ook komen er andere Oudheidkundige Verenigingen eens een kijkje nemen hoe we in Ermelo 

omgaan met ons historisch materiaal o.a. uit Dronten en Putten.  

Een groot probleem leverde helaas de komst van de AVG-wetgeving op. Het vastleggen van 

persoonsgegevens werd door de overheid aan banden gelegd. Ook de Beeldbank ontkwam hier niet 

aan. Namen van nog levende personen moesten verwijderd worden of men moest uitdrukkelijk 

toestemming hebben gekregen om de naam onder de foto te mogen vermelden. De ervaring leert dat 

de meeste mensen het alleen maar leuk vinden en hiertegen geen enkel bezwaar hebben, maar de 

wetgever eist dat deze toestemming expliciet wordt gegeven. Om iedereen op te sporen is natuurlijk 

onbegonnen werk. We hebben daarom de namen vervangen door drie kruisjes. Helaas is hierdoor een 

stuk informatie verloren gegaan. Momenteel staan er 8500 foto’s op de Beeldbank. 

De medische voorwerpen van ’s Heeren Loo zijn allemaal gefotografeerd en beschreven. We hebben 

een flinke verzameling van medische instrumenten in onze Sociëteit tentoongesteld. 

Ook de Bibliotheek groeit gestaag. Iedere keer komen er leuke en interessante boeken over Ermelo bij. 

Iedere eerste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. 

Meerdere mensen hebben hier het afgelopen jaar gebruik van gemaakt. 

Ook de verschillende begraafplaatsen in Ermelo worden regelmatig bezocht om nieuwe graven te 

fotograferen. 

De Documentenbeeldbank is het afgelopen jaar het meest gegroeid. Hier is ook nog veel werk te 

verrichten. Oude advertenties scannen, documenten ordenen en registreren enz. Bij dit onderdeel 

kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.  

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Marlies van Leeuwen. Vanaf het begin is ze bij de 

werkgroep betrokken geweest. Vooral op het terrein van het verwerken van documenten was ze zeer 

bedreven. 

De laatste 2 maanden van 2018 is er ook een nieuwe poot aan de werkgroep toegevoegd. Officieel 

heet de werkgroep:  Documentatie, beeld en geluid. De onderdelen beeld (bewegend) en geluid 

kwamen tot nu toe nog nauwelijks aan de orde. We zijn nu gestart met het digitaliseren van oude 

videobanden. Frans Koks en Luuk Mensonides zijn hier druk mee aan de slag gegaan. Het komend jaar 

gaan we bekijken hoe we deze gedigitaliseerde bestanden ook voor onze leden toegankelijk kunnen 

maken. 

In 2018 bestond de werkgroep documentatie uit de volgende leden: Bep Koopmans, Jeanette Voskuijl, 

Gerard Heemskerk, Henk Esselink, Hans van der Werff, Ton van Steenoven, Hans Gerards, Egbert 

Vonkeman , Frans Koks, Luuk Mensonides en Theo Koster. 

 

Werkgroep Dialect en Folklore   
door Gert Nijeboer, Sekretaorus van de Warkgroep Dialekt en Folklore.   

Als werkgroep van Dialect en Folklore hebben we weer een druk jaar achter de rug. We zijn weer bij 

verschillende evenementen actief geweest. Zoals bv .bij het 40-jarig bestaan van de OVE hebben we als 

werkgroep mee geholpen om bij ieder lid van de vereniging het mooie boek Rond Ermel’s Kerk te 

bezorgen. Ook waren we aanwezig op het Oogstfeest van Horst en Telgt. Hier verzorgden we een 
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uitzending, via Radio FM, in het dialect met o.a. In de huiskamer.  De uitzendingen van Radio FM 

verlopen ook goed en dit blijven we zeker doen.                

Ook helpen we bij het inpakken en bezorgen van ’t Erf.                    

Hoogte punt was toch wel dat verschillende leden van onze wekgroep in klederdracht naar Prinsjesdag 

zijn geweest. Dit was een dag om nooit te vergeten.                                      

Als werkgroep hebben we het reuze gezellig en hopen dit nog lang te doen.  

 De leden van de werkgroep waren: Steven van Loo, Keesjan van Loo, Jan Mazier, Jan Elbertsen       

Eibert Kuiper, Henk Loedeman, Bertus van de Velde, Annie van den Top-Koekoek, Jannie van der Bos-

Kuiper, Jan van Willigen, Gert Nijeboer   

 

Noot: Kort na het schrijven van het jaarverslag van de werkgroep Dialect en Folklore is de secretaris 

Gert Nijeboer overleden. De werkgroep en vereniging zullen Gert als mens en zijn inzet enorm missen. 

  

Werkgroep Genealogie   
door Hans Gerards  

De werkgroep brengt de Ermelose bevolking in kaart van de laatste twee eeuwen. Tien enthousiaste 

leden houden zich bezig met het verzamelen van gegevens, controleren van gegevens, invoeren van de 

gegevens in het stamboomprogramma Aldfaer. De gegevens worden geplaatst op onze website 

www.genealogie-ermeloo.nl. 

Op dit moment bevat de genealogie ca. 4700 personen en zijn er 18.000 documenten te raadplegen. 

Voor het overgrote deel zijn dit de Ermelose huwelijkspartners uit de jaren 1875 tot 1932. Verder zijn 

de genealogische gegevens van de grafstenen van het Zendingskerkhof uitgezocht. De verwerking 

hiervan in de Ermelose Databank is gestart. Daarnaast zijn alle documenten nog een keer 

doorgenomen om te zien of voldaan wordt aan de Algemene verordening gegevensbescherming. 

Iedere maand heeft de werkgroep een bijeenkomst om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.  

De leden van de werkgroep waren: Arend de Groot, Egbert Kamp, Sjaak Lijbers, Hans Gerards, Hans 

van der Werff, Henk Kosters, Jan Gerards, Jan Mondria, Tineke Hazeu, Ton van Steenoven. 

 

Open Monumentendag Comité  
Het vernieuwde open monumentendag comité heeft letterlijk en figuurlijk het stokje overgenomen van 

Natalie Overkamp, Gert van Loo en Gert Hofsink.  Het  comité bestond dit jaar uit Tineke Loggers, 

Viviane van Oosten-Thal, Aristien Egbertzen, Evert van de Beek, Ronnie Regeling en Jan Bisschop.           

Zaterdag 8 september j.l. werd  dit keer de landelijke Open Monumentendag gehouden. Dit jaar was 

het thema “In Europa” en het vernieuwde comité had voor de inwoners van Ermelo een gevarieerd 

programma samengesteld.                  

Om 10.00 uur werd op Het Molenaarsplein de dag officieel geopend door wethouder Hans de Haan 

met het hijsen van de vlag. Voor alle aanwezigen was er een kopje koffie of thee met een overheerlijk 

Ermelootje.                          

Een groot succes was een ritje met de dubbeldekker koets, getrokken door drie prachtige zwarte 

paarden. Tijdens deze rondrit van een kwartier vertelde Steven van Loo met passie en humor over het 

ontstaan van verbindingswegen; plaatselijk, regionaal, landelijk en ook binnen Europa zoals de Hanze- 

of hessenwegen, waarvan er één door Ermelo liep (Oude Arnhemse Karweg).      

In museum Het Pakhuis wist Aristien Egbertzen, met twee PowerPoint presentaties over Ermelo in het 

noorden van Portugal, menigeen enthousiast te maken om deze plaats, liggend in een prachtig 

natuurgebied, eens te gaan bezoeken. Er bleken meerdere overeenkomsten te zijn met ons dorp.   

Het kantoorgebouw van woningcorporatie Uwoon is ontworpen in organische stijl door 

architectenbureau Alberts en van Huut. Tineke Loggers gaf uitleg en een rondleiding door het gebouw 

http://www.genealogie-ermeloo.nl/
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waar in ook de kenmerken van deze stijl te zien waren zoals organische vormen en warme kleuren.   

Zeker 200 bezoekers kwamen de levende monumenten en het oude staltype van boer Endendijk aan 

de Slagsteeg 33 bewonderen. In deze grupstal staan alleen authentieke Friese zwartbonte koeien. Men 

kon verse volle melk en kefir proeven. Bij een gezellige partytent was het mogelijk een broodje 

hamburger of een saucijzenbroodje te kopen. Natuurlijk met het vlees van de eigen koeien!    

We kijken terug op een geslaagde dag met voldoende belangstelling. 

 

Contacten met de gemeente  
In 2018 hadden de voorzitter en de secretaris gesprekken met de burgemeester, wethouder J. van de 

Bosch, H. de Haan en L. van de Velde. Door de komst van de nieuwe wethouder is het kwartaalgesprek 

teruggebracht naar twee keer per jaar. In december werd het tweede gesprek met wethouder H. de 

Haan geannuleerd.  

Door ons bestuur werd een agenda opgesteld met daarin de gesprekspunten. Een ambtenaar van de 

gemeente legde het vervolgens vast in de notulen.  

In dit onderhoud werd gesproken over de historische panden, nieuw- en verbouwprojecten in het dorp 

en op de instellingsterreinen, voorstellen m.b.t. de straatnaamgeving en onderwerpen die aandacht 

verdienden. 

 

Pannenfabriekje van Knevel 

In 2018 waren er contacten met de gemeente over:  

• Pannenfabriekje van Knevel, Hamburgerweg  

• Actuele bouwplannen dorp en instellingsterreinen  

• Open Monumentendag Ermelo 2018  

• Verenigingslocatie O.V.E.  

• Gebiedsvisie Veldwijkterrein 

• Subsidieverzoek jubileumboek O.V.E.  

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

• Bestemming "De Hooge Riet" 

• Boerderijtje Zeeweg 42  

• Oprichting Commissie Straatnaamgeving 

• Gemeentelijke Monumentenlijst  

• Vastgestelde Erfgoedverordening. 

• Straatnaamgeving “De Telgterhoek” aan de Oude Telgterweg  
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• Nieuwe Privacywetgeving (AVG)  

• Depot historische spullen                    

• Straatnaamgeving terrein “De Driesprong” 

• Archeologische activiteiten in Ermelo 
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Financieel jaarverslag  
door Gertjan van Assen (penningmeester)  

Financiële verantwoording 2018 
In de afgelopen jaren zijn er een aantal financiële reserves opgebouwd, waardoor de oudheidkundige 

vereniging beschikt over een gezonde financiële buffer. Zie verder de toelichting onder het kopje 

‘’Balans’’. 

Door de inzet van vele vrijwilligers blijven daarnaast de kosten laag. De besparing betreft ondermeer 

post inpakken en bezorgen, administratie, automatisering en beheer website, en beheer en 

schoonmaak verenigingsruimte. Zonder deze besparing (circa EUR 20.000 per jaar) zou de contributie 

voor de leden meer dan EUR 30 per jaar bedragen. 

Omdat de kosten de afgelopen jaren langzamer of sneller gestegen zijn, werd het echter steeds meer 

noodzakelijk om de jaarcontributie na een jarenlange nullijn te verhogen. In de ledenvergadering van 

21 maart 2018 is de contributie dan ook verhoogd van EUR 15 naar EUR 20 per jaar. 

Resultatenrekening 
Bij de lasten 2018 waren er enkele uitschieters, maar waar de ene post wat lager uitviel, viel de andere 

post wat hoger uit. Bij de begrote jubileumkosten was er wel een ruime besparing van EUR 1.200. 

In het jubileumjaar was het aantal giften overweldigend, wat resulteerde in een totaalbedrag van EUR 

9.501 aan donaties. Van de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne werd EUR 615 ontvangen voor 

de bibliotheek van de vereniging. Daarnaast doneerden grote en kleine gevers en leden gul. 

De post ''Overige algemene kosten'' is de kerstattentie die de vrijwilligers (circa 90 personen) jaarlijks 

krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar. 

De post ‘’Kosten jubileum’’ (EUR 500) betreft een nog uit te voeren scholenproject in het kader van het 

jubileumboek. 

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 2018 is afgesloten met een overschot van EUR +2.086, waarmee het negatieve 

kapitaal van EUR -2.012 uit voorgaande jaren gecompenseerd kon worden. 

Balans 
''Reservering automatisering'' (EUR 6.825) 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. 

''Reservering papiermolen (boekenfonds)'' (EUR 15.000) is bestemd 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 jubileum'' (EUR 2.500) is onder meer bedoeld om tijdens het eerstvolgende 50-jarige 

jubileum extra activiteiten te kunnen bekostigen. Jaarlijks wordt er EUR 2.000 in deze reservering 

gestopt. 

''Reservering opstarten werkgroepen'' (EUR 6.908) is voor de aanschaf van o.a. inventaris. In het 

beleidsplan 2014-2020 worden een aantal suggesties voor nieuwe werkgroepen genoemd, zoals een 

fotowerkgroep. 
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‘’Reservering nieuwe huisvesting’’ (EUR 10.100) is bestemd voor de kosten (o.a. inrichting) die 

samenhangen met de toekomstige verenigingsruimte. Inmiddels lijkt het erop dat deze toekomstige 

ruimte mogelijk al binnen een jaar betrokken kan worden. De donaties die dit jubileumjaar ontvangen 

zijn, zijn toegevoegd aan deze reservering om de komende kosten te kunnen dekken. 

Een deel van de leden heeft de contributie 2018 nog niet betaald (EUR 420). Een ander deel heeft de 

contributie voor het komende jaar al vooruit betaald (EUR 575). 

Begroting 
Bij het opstellen van de begroting 2019 is vooral gekeken naar de werkelijkheid 2018. Tevens is 

gekeken naar de hoogte van de uitgaven in de voorgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er te laag 

begroot wordt. 

Door de contributieverhoging van EUR 15 naar EUR 20 per jaar is de financiële basis van de vereniging 

beter geworden. Met de doorgevoerde contributieverhoging ziet het bestuur de toekomst van de 

Oudheidkundige Vereniging Ermeloo dan ook met vertrouwen tegemoet. 
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Balans 2018 Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva 

  2018 2018 2017 2017 2016 2016 

Kapitaal   -€ 2.012   -€ 675   -€ 706 

Reservering automatisering   € 6.825   € 7.734   € 8.000 
Reservering Papiermolen 
(boekenfonds)   € 15.000   € 16.000   € 16.000 

Reservering jubileum   € 2.500   € 20.000   € 18.000 

Reservering opstarten werkgroepen   € 6.908   € 7.748   € 8.000 

Reservering nieuwe huisvesting   € 10.100   € 100   € 100 
Waarborgsom huur 
verenigingsruimte € 600   € 600   € 0   

Rabo bank rekening courant € 15.152   € 14.035   € 13.989   

Rabo bank rendement € 26.586   € 36.579   € 36.514   

Kas verenigingskraam € 100   € 100   € 100   
Nog te ontvangen rente 
rendementrekening € 2   € 8   € 65   

Nog te ontvangen contributie € 420   € 270   € 390   

Vooruit ontvangen contributie   € 575   € 1.625   € 1.620 

Vooruit ontvangen sponsors   € 0   € 4.700   € 0 
Nog te betalen kosten Erf van 
Ermel   € 1.564   € 0   € 0 

Nog te betalen kosten bank   € 14   € 14   € 12 
Vooruit betaalde huur 
verenigingsruimte € 700   € 650   € 0   

Vooruit betaalde kosten jubileum € 0   € 2.000   € 0   

Vooruit betaalde aankoop boeken € 0   € 1.500   € 0   

Voorgeschoten OMD € 0   € 169   € 0   

              

Resultaat   € 2.086 € 1.337     € 31 

  € 43.560 € 43.560 € 57.247 € 57.247 € 51.057 € 51.057 

  



OUDHEIDKUNDIGE VERENGING “ERMELOO”  JAARVERSLAG 2018  

Pagina 21 van 22  

  

Resultatenrekening 2018 begroting 2019 begroting 2019 baten lasten begroting 2018 begroting 2018 baten lasten 

  baten lasten 2018 2018 baten lasten 2017 2017 

Bestuurskosten   € 600   € 563   € 500  € 270 

Zaalhuur/kosten sprekers/excur.   € 3.100   € 3.340   € 3.750  € 3.003 

Reclamekosten/PR   € 600   € 471   € 500  € 0 

Contributies en abonnementen   € 1.100   € 999   € 1.200  € 1.116 

Administratiekosten/kant.artn   € 3.100   € 4.240   € 4.700  € 4.748 

Kosten Erf van Ermel   € 8.200   € 8.199   € 8.100  € 8.458 

Verenigingsruimte   € 8.900   € 8.308   € 7.950  € 5.474 

Aankoop boeken/diversen   € 300   € 1.718   € 1.600  € 663 

Overige algemene kosten   € 1.600   € 1.992   € 1.500  € 1.511 

Reservering Papiermolen   € 0 € 1.000   € 2.000    € 0 

Reservering jubileum    € 2.000 € 18.000   € 20.000    € 2.000 

Reservering automatisering   € 0 € 250   € 2.000    € 0 

Reservering opstarten werkgpn   € 0 € 750   € 2.000    € 0 

Reservering nieuwe huisvesting   € 0   € 10.000   € 6.000  € 0 

Kosten jubileum   € 500   € 27.500   € 28.700  € 0 

Kosten onderhoud digitalisering   € 0   € 22   € 0  € 0 

Kosten werkgroepen   € 0   € 241   € 0  € 300 

Kosten bank   € 450   € 408   € 350  € 336 

Ontvangen contributie € 26.000   € 26.321   € 25.000   € 20.259   

Ontvangen sponsors € 0   € 9.850   € 9.700   € 0   

Ontvangen donaties € 1.600   € 9.501   € 1.500   € 2.754   

Verkoop boeken/diversen € 800   € 1.275   € 1.550   € 1.520   

Opbrengst advertenties € 1.400   € 1.400   € 1.400   € 1.400   

Inkomsten,  diversen € 600   € 1.738   € 1.600   € 600   

Rente deposito € 50   € 2   € 100   € 8   

                 

Resultaat   € 0   € 2.086   € 2.000 € 1.337   

  € 30.450 € 30.450 € 70.087 € 70.087 € 66.850 € 66.850 € 27.878 € 27.878 
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Tot  slot  
Er is een mooi, druk en succesvol jubileumjaar afgesloten. Het jaar 2018 is inmiddels verleden tijd. 

Dank aan de leden die ons ook dit jaar hebben gesteund met hun lidmaatschap, de donaties ter ere 

van het 40-jarig bestaan, de adverteerders voor hun permanente financiële bijdrage, de vrijwilligers 

en de bestuursleden die zich met hart en ziel hebben ingezet voor “hun” vereniging.  

 Geschiedenis blijft actueel, gezien de talrijke t.v.-programma’s, beeldbanken, historische fotosites, 

boekuitgaven en retroproducten. 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 of is helaas recentelijk verdwenen. We moeten zuinig zijn op ons 

historisch erfgoed. De Oudheidkundige Vereniging blijft alert, kijkt en denkt mee en laat haar stem 

horen waar nodig. Het dorpskarakter van Ermelo mag namelijk niet verdwijnen, maar soms is  

nieuwbouw of afbraak van panden niet te vermijden. In 2019 zet de vereniging zijn activiteiten voort 

en staan de deuren van het historische pannenfabriekje mogelijk open om ons te verwelkomen.

  We rekenen op uw warme belangstelling en steun zodat de vereniging kan blijven floreren.   

  

Namens het bestuur  

  

Sandra Schriever, secretaris 


