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2021

Inleiding
Evenals het voorgaande jaar stond ook 2021 in het teken van de coronacrisis. Tijdens de lockdownperiode was het niet verantwoord en soms ook niet mogelijk om een verenigingsactiviteit voor de
leden te organiseren. De bestuursvergaderingen konden wel doorgang vinden, hetzij vaak via de
digitale weg d.m.v. video vergaderen. Tijdens iedere vergadering werden de mogelijkheden en
onmogelijkheden voor het houden van een activiteit voor de leden weer besproken. Steeds kwam
het bestuur tot de conclusie dat het niet verantwoord was om een activiteit te plannen.
Het bestuur heeft in de lockdownperiode veel werkzaamheden kunnen voortzetten.
De renovatie van “De Fabriek”, de nieuwe verenigingsruimte aan de Hamburgerweg, kwam in een
fase waarin de werkgroep voor de bouw en inrichting in “De Fabriek” aan de slag kon. Ondanks de
lockdown werd er gestart met het schilderen van het interieur. In juli waren de werkzaamheden
zover dat de verhuizing kon plaatsvinden. De verenigingsruimte aan de Kon. Emmalaan 27A was
verleden tijd.
“De Fabriek” is het enige industriële erfgoed in de gemeente Ermelo. Vanwege de rijke historie ervan
is een projectgroep opgericht voor het schrijven van een boek over “De Fabriek”. De uitgave van het
boek zal medio 2022 plaatsvinden.
Door de Nieuwsbrief “Nieuwsflits uit De Fabriek” regelmatig te laten verschijnen bleven de leden
goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging.
In 2021 nam de gezondheid van onze voorzitter Steven van Loo af en moest hij zijn taken tijdelijk
stilleggen. Zijn werkzaamheden werden door meerdere bestuursleden waargenomen. Vanaf begin
december bekleedt Hans Gerard de functie van waarnemend voorzitter.
Ondanks de beperkte mogelijkheden tot vergaderen en met een tijdelijke uitval van de voorzitter
werden er op beleidsgebied forse stappen gezet. Het bestuur heeft naar aanleiding van het
opgestelde Beleidsplan 2021-2024 gekeken naar wat de vereniging in de komende jaren nodig heeft
om goed te blijven draaien, zowel op fysiek als materieel gebied.
Ook zijn er subsidieaanvragen geschreven, gericht aan de Gemeente Ermelo en de provincie
Gelderland.
De deelname aan het Cultuur Platform werd deels fysiek en deels via video vergaderen voortgezet.
Veel gezamenlijke geplande activiteiten met aan het Cultuur Platform deelnemende verenigingen
konden geen doorgang vinden.
De werkgroepen hebben grotendeels hun activiteiten kunnen continueren. In september was er zelfs
nog een mogelijkheid voor het houden van Open Monumentendag.
Voor veel mensen de gelegenheid om het nieuwe verenigingsgebouw van binnen te zien.
Het bestuur en de werkgroepen hebben veel werk verzet.
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Activiteiten in 2021
September
Na de lange voorbereidingen door het Comité Open Monumentendag kon op 11 september Open
Monumentendag toch doorgang vinden. De opening en de start van de activiteiten vond plaats rond
het nieuwe verenigingsgebouw “De Fabriek” aan de Hamburgerweg. Ongeveer 200 mensen
bezochten “De Fabriek”.

November
Op 13 november vond de "Laatste steenlegging" door Eddy Bilder en Steven van Loo plaats. Na een
paar jaar van renovatie was het tijd voor de steenlegging vanwege de renovatie van “De Fabriek”.
Steven van Loo was nog niet voldoende herteld om fysiek aanwezig te zijn. Via een videogesprek
werd de steen via het beeldscherm over de tafel naar de genodigden in “De Fabriek” geschoven. Gert
van Loo, de zoon van Steven, nam de honneurs waar en plaatste met Eddy Bilder de steen in de
uitgespaarde ruimte in de nieuwe gevelmuur.
In deze maand werden de voorbereidingen voor een dankgebaar naar de vrijwilligers gestart.
Een kerstkaart en -attentie voor de vrijwilligers. De vrijwilligersattentie werd met de heer Berndsen
van supermarkt PLUS afgestemd. De kerst- en bedankkaart werd kosteloos door grafisch bedrijf
Bockorst in Nunspeet gedrukt. Vanwege de corona heeft het bestuur besloten om geen "fysieke"
vrijwilligersavond te organiseren.
Ook dit jaar werd er door de Rabobank Randmeren weer de Rabo ClubSupport georganiseerd. De
actie leverde € 366,75 op.

December
De PLUS supermarkten in Ermelo hadden een sponsoractie voor vereniging georganiseerd. Bij
besteding van 10 Euro aan boodschappen kon er een sponsorpunt worden verdiend. De
supermarktklanten konen hun sponsorpunten o.a. doneren aan de Oudheidkundige Vereniging.
Op 4 december namen Dick Postma en Jan Odding de cheque, ter waarde van € 521,-- in ontvangst.
Op 13, 14, 15 en 16 december werden de vrijwilligersattenties uitgegeven in “De Fabriek”. Heel veel
attenties werden opgehaald, hetgeen de bestuursleden veel werk scheelde.
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Bestuur
In 2021 bestond het bestuur uit:
Steven van Loo

voorzitter

Hans Gerards

algemeen bestuurslid, per 1 december waarnemend voorzitter i.v.m. de
afwezigheid van Steven van Loo

Sandra Schriever

secretaris

Dick Postma

penningmeester

Jan Odding

penningmeester, tot 1 november

Jan Bisschop

algemeen bestuurslid

Aristien Egbertzen

algemeen bestuurslid

Nely Klarenbeek

algemeen bestuurslid

Egbert Vonkeman

algemeen bestuurslid

Ledenbestand
Het ledenbestand is in 2021 met netto 42 leden gedaald. Er kwamen 30 nieuwe leden bij en 72 leden
hebben hun lidmaatschap beëindigd. Op 31 december 2021 telde het ledenbestand 1.181 betalende
leden. Als reden voor het beëindigen van het lidmaatschap werd veelvuldig genoemd: het niet meer
kunnen bijwonen van de verenigingsavond, het niet meer kunnen lezen “Van ‘t Erf van Ermel”
(fysiek/ geestelijk) en door overlijden. Bij de afmeldingen zal de coronacrisis hebben meegespeeld.
De vereniging telt veel oudere leden en is daardoor, voor het ledenaantal, kwetsbaar. De meeste
aanmeldingen vonden digitaal plaats via het inschrijfformulier op onze website.
Met dit grote ledenbestand zijn we financieel in staat om onszelf te onderhouden.

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 2021 verscheen het blad driemaal. De nummers 98 tot en met 100 konden aan de reeks worden
toegevoegd.
Nummer 100 werd een jubileumuitgave. In het dikke jubileumnummer stonden artikelen uit eerder
verschenen Van 't Erven. Een groep personen was benaderd om een "oud" artikel uit te zoeken,
inclusief hun motivatie.
Vanwege het jubileumnummer, de extra tijd en kosten die dit nummer vroegen en de wisseling van
eindredacteur werd er geen “Van ‘t Erf van Ermel” uitgegeven in december.
Natalie Overkamp zorgde voor de opmaak van alle nummers en drukkerij Bokhorst in Nunspeet nam
het drukken op zich. We danken allen 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.
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Namens de redactie
Door Egbert Vonkeman
Bijna dertig jaar geleden kwam het eerste nummer uit van het blad dat vanaf vijf nummers later “Van
‘t Erf van Ermel” genoemd werd. Afgelopen najaar 2021 kwam het honderdste nummer uit, wat dus
feitelijk het 95e nummer was.
Sinds nummer 74 vormde het “trio Gert” (Hofsink, van Loo en Staal) de redactie, waarvan de
middelste na een aantal uitgaves wegens studie deze taak neerlegde.
Gert Hofsink gaf enige tijd geleden aan dat hij andere bezigheden verkoos boven het redacteurschap
van 't Erf, waarna gezocht werd naar een “nieuwe” eindredacteur.
Als geroepen meldde zich Willem Aalten van den Broek, geboren en getogen Ermeloër.
Hij bleek de juiste man met kennis en ervaring op dit gebied, en met veel zin in de functie. Het
bestuur was het eens met de benoeming als nieuwe redacteur, die daarom al snel lid van de
vereniging werd. Ondergetekende werd naast hem ook redactielid, Gert Staal zet zijn werk voort.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het honderd en eerste nummer vergevorderd. Wij wensen u
veel leesplezier bij de komende uitgaves!

Nieuwsbrief “Nieuwsflits uit De Fabriek”
In 2021 werd de Nieuwsbrief “Nieuwsflits uit De Fabriek” driemaal verzonden. Leden die hun emailadres ter beschikking hebben gesteld voor het ontvangen van digitale post ontvingen de
Nieuwsbrief per e-mail.
De Nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de vereniging. Aanmelden voor de Nieuwsbrief is
mogelijk via de website van de vereniging.

Website www.ov-ermeloo.nl
Wekelijks ontving het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers van onze website en een
overzicht van de bezoekers aan de Beeldbanken. Op de website werden o.a. historische informatie,
activiteiten, convocaties, Nieuwsbrieven en nieuws aangeboden. Regelmatig werden er foto’s van de
verenigingsbijeenkomsten geplaatst en zo nu en dan een actueel filmpje.
Via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden, mutaties worden doorgegeven en leden zich
afmelden.
In 2021 is een werkgroep gestart met de opzet en vormgeving van een nieuwe website.

Bezorging
Het verenigingsblad “Van ‘t Erf van Ermel” werd grotendeels door vrijwilligers verzorgd. De post die
buiten het verzorgingsgebied van Ermelo, Harderwijk en Putten valt werd via Gresbo verstuurd. De
leden in het buitenland ontvingen hun post via de reguliere post.
Voor het verzendklaar maken van “Van ‘t Erf van Ermel”, werden per nummer ongeveer 1250
enveloppen van naamstickers voorzien. In de Sociëteit / “De Fabriek” pakte een inpakploeg het
verenigingsblad in en van daaruit brachten de distributeurs de post bij de bezorgers, die het bij de
leden bezorgden.
Marijke Egbertzen coördineerde de postverzorging in samenwerking met de ledenadministratie.
Met het verzendklaar maken en bezorgen van de convocaties en de verenigingsbladen, door
vrijwilligers, werden veel kosten bespaard. We zijn de inpakmedewerkers, distributeurs en bezorgers
zeer dankbaar voor hun permanente inspanning.

Bibliotheek
Iedere eerste woensdag van de maand van 09.30-11.30 uur was de bibliotheek in de Sociëteit
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geopend. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om de bibliotheek te bezoeken.
Vanwege de corona was de bibliotheek niet open van maart tot en met december.

Projectgroep “De Fabriek”
Door Aristien Egbertzen.
In 2021 heeft projectgroep “De Fabriek” samen met anderen veel werk verzet.
Zo was er regelmatig overleg met Eddy Bilder (eigenaar van het gebouw), Tony Geluk en Henri Vliek
(Geluk Bouw), Gerwin Bosch (adviseur/architect) over de vorderingen van de bouw en de
aanpassingen die wenselijk waren.
Nadat in februari de vloerverwarming was aangebracht kon de cementdekvloer worden gestort en
kon de klinkervloer worden aangebracht.
Ondertussen ging de projectgroep zich richten op de industriële inrichting van “De Fabriek” en het
opvragen van offertes.
In maart werd in overleg met Gerwin Bosch besloten welke kleuren verf we zouden gaan gebruiken.
De verf werd geleverd door “Vakschilders” in Ermelo. Dick Bilder stond iedere keer weer voor ons
klaar om ons weer de benodigde verf te leveren.
Onze wens om mooie grote deuren in de grote ruimte aan te brengen werd door Henri Vliek volledig
tot in detail waargemaakt. Net zoals de kasten en de bibliotheek.
Het schuren, plamuren en schilderwerk hebben we in eigen beheer gedaan. Het was een hele klus,
maar het was ook een gezellige club met Sandra en Willem Schriever, Jan Bisschop, Dick van
Wijngaarden en Aristien Egbertzen. De plafonds zijn door de “Vakschilders” geschilderd.
In april werd door Van der Velden Keukens een prachtige nieuwe keuken aan ons geschonken.
In de maand juni hebben de werkgroepen alle spullen en boeken op de oude locatie aan de
Emmalaan ingepakt.
Op zaterdag 17 juli was de verhuizing. Er waren veel mensen op de been om te helpen, zelfs twee
kleinkinderen Niels en Sander (14 en 12 jaar). Onze hartelijk dank. De kringloopwinkel (Schoolweg)
heeft hun bus en chauffeur beschikbaar gesteld en “Van Beek Verhuizingen” had alle verhuisdozen
kosteloos ter beschikking gesteld. Fantastisch!
Na de verhuizing moesten natuurlijk ook alle dozen weer worden uitgepakt en alles op de juiste plek
worden neergezet.
De bestaande vergaderstoelen zijn van zo’n goede kwaliteit dat we die door de “Meubelstoffeerderij
Boone Ermelo” opnieuw hebben laten bekleden. Het frame van de stoelen hebben zwart laten
poeder coaten door “BR Coatings BV” uit Putten.
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In overleg met Hoffmans B.V. hebben de verlichting/spots uitgekozen. Vanwege de mogelijkheid om
de grote ruimte van voldoende en indirect licht te voorzien hebben we gekozen om de spots per
sector te kunnen dimmen.
Bij “Meuleman Massief Hout Ermelo” hebben we drie industriële vergadertafels gekocht. De bladen
van de tafels zijn gemaakt van oude originele treinwagonvloeren.
In september kreeg de vereniging een 75” Smart-tv geschonken door Alie Winters en Dick van
Wijngaarden. Helaas kon Alie dit niet meer meemaken, omdat zij op 1 november 2020 overleed.
We zijn Alie en Dick erg dankbaar voor de schenking.
Ondanks dat het gebouw nog niet helemaal klaar was werd er al wel gebruik gemaakt van het
kantoor en de vergaderruimte.
Op 15 november 2021 werd de “Laatste steenlegging” verricht door Eddy Bilder en Gert van Loo,
namens Steven van Loo onze voorzitter, die er helaas om gezondheidsredenen niet fysiek bij
aanwezig kon zijn. Steven sprak vanuit huis de genodigden via een livestream toe.
De verzekering voor de ruimte van de vereniging is in 2021 aangepast vanwege de nieuwe
omstandigheden.
We zijn erg blij dat we voor het project veel subsidies hebben gekregen.
Tot slot willen we iedereen ontzettend bedanken voor het helpen en realiseren van ons mooie en
fijne verenigingsgebouw.
De projectgroep “De Fabriek” bestond uit: Jan Bisschop, Jan Odding (gedeeltelijk), Sandra Schriever
(vervanger van Jan Odding) en Aristien Egbertzen.

Open Monumentendag
Door Jan Bisschop

Alhoewel de Open Monumentendag alweer geruime tijd achter ons ligt, wil ik toch nog even
terugblikken op deze dag. Ondanks de coronacrisis is het Comité Open Monumentendag er toch in
geslaagd om een interessant programma in elkaar te zetten.
Met het thema “MI CASA ES SU CASA” (‘’Mijn monument is jouw monument”) is het comité op een
creatieve manier aan de slag gegaan.
De opening van de Open Monumentendag werd dit jaar gedaan door wethouder Leo van de Velden,
bij ons nieuwe verenigingsgebouw “De Fabriek”. Op deze dag was het voor iedereen mogelijk een
kijkje te nemen in ons nieuwe, mooie gebouw. Daarvan hebben veel mensen gebruik gemaakt.
Het liep de hele dag door en we kregen veel complimenten. Dat er uit een ruïne toch zoiets moois is
gekomen!
Een ander hoogtepunt van deze dag was een bezoek aan De Leemputten. Onder leiding van gids
Ronald van Veen konden in totaal 40 mensen een kijkje nemen in dit zeer kwetsbare en normaal
ontoegankelijke natuurgebied. Ronald wist iedereen te boeien met zijn kennis over de flora en fauna
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in dit bijzondere gebied. Nogmaals dank daarvoor!
In het buurtschap Telgt had Gert Staal in “De Hof van Minemeu” een fototentoonstelling ingericht
met speciale aandacht voor boerderijen rond Ermelo. Er was veel belangstelling en ook Gert kijkt
terug op een geslaagde dag.
Deze Open Monumentendag was er speciale aandacht voor de architect Johan Kortlang. In zijn
werkzame leven heeft hij heel veel gebouwen ontworpen, waarvan er nog een groot aantal staat
in Ermelo. Het comité had een fietstocht uitgezet. Via een brochure met foto’s en achtergrondinformatie voerde deze tocht langs bijna alle gebouwen die nu nog in Ermelo staan èn door hem zijn
ontworpen.
Ondanks de beperkingen door corona kijkt het comité terug op een zeer geslaagde dag.
Het Comité Open Monumentendag Ermelo bestond uit: Tineke Loggers, Aristien Egbertzen, Ronnie
Regeling en Jan Bisschop.

Commissies en werkgroepen
•

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren N. van Polen en van D. van
Wijngaarden.

•

Het Comité Open Monumentendag Ermelo bestond uit Jan Bisschop, Aristien Egbertzen,
Tineke Loggers en Ronnie Regeling.

•

De coördinatie van de verspreiding van het verenigingsblad en de convocaties werd verzorgd
door Marijke Egbertzen.

•

Webadministrator van de verenigingswebsite was Ton van Steenoven.

•

De redactie de redactiecommissie van ons verenigingsblad “Van ‘t Erf van Ermel” bestond uit
Gert Hofsink en Gert Staal, met ondersteuning door Steven van Loo.

•

De nieuwe redactie bestaat uit: Willem Aalten van den Broek (eindredacteur), Egbert
Vonkeman en Gert Staal. Natalie Overkamp verzorgde de opmaak van het blad.

•

Aan het Cultuur Platform werd deelgenomen door Hans Gerards en Sandra Schriever.

•

Steven van Loo maakte deel uit van de Straatnamencommissie.

•

Frans Koks en Luuk Mensonides verzorgden de digitalisering van films en videobanden

•

De werkgroep digitale Nieuwsbrief “Nieuwsflits uit De Fabriek” bestond uit: Steven van Loo,
Aristien Egbertzen, Egbert Vonkeman en Sandra Schriever.

•

De werkgroep renovatie van “De Fabriek” bestond uit: Aristien Egbertzen, Jan Odding, Jan
Bisschop en Sandra Schriever.

•

De redactie voor het boek over “De Fabriek” bestond uit: Gert Hofsink, Peter van der Velde,
Steven van Loo en Sandra Schriever
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Werkgroepen
Werkgroep Archeologie
Door Dick van Wijngaarden
Ondanks de coronapandemie konden de gebruikelijke werkzaamheden van de Werkgroep
Archeologie in 2021 gelukkig deels worden voortgezet. Afstand houden in het werkveld, in de
buitenruimte, vormde geen probleem. Binnenactiviteiten stonden niet op ons programma dit jaar.
De jaarlijkse excursie en de eindejaar bijeenkomst konden voor het tweede jaar op rij geen doorgang
vinden.
Het grafheuvelonderhoud, aangestuurd met een werkplan van ADC ArcheoProjecten, in opdracht van
de gemeente Ermelo, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, werd in de zomer voortgezet.
In de maanden juli, augustus en september kwamen we als groep meermalen bijeen voor het
verwijderen van bramen en boomopslag bij een aantal grafheuvels op landgoed Oud Groevenbeek
en aan de Oude Zwolseweg in Leuvenum. Rigoureus onderhoud in voorgaande jaren had zijn
vruchten afgeworpen. Toch zijn de bramen zo hardnekkig dat ze ook dit jaar weer grondig en
zorgvuldig moesten worden uitgespit. Ook moest hier en daar bij grafheuvels wroetschade door
wilde zwijnen worden hersteld.
Een werkgroep lid attendeerde ons op het achterstallig onderhoud nabij het urnenveld op de
Groevenbeekse heide. Er volgde een gesprek met terreinbeheerder Henk Jan Zwart en het aanbod
om te helpen werd enthousiast ontvangen. Op 9 september ging de werkgroep van start met het
voorzichtig uitgraven van bramen en vuilboom. Gemiddeld om de veertien dagen stond een
werkbijeenkomst gepland. Voor de uitvoering van deze zware arbeid ontvingen we van de gemeente
Ermelo speciale werkhandschoenen. Onze inzet trok de aandacht van vele wandelaars met honden,
die nieuwsgierig een kijkje kwamen nemen bij onze bezigheden en hun waardering uiten. Met het
ophangen van een banner werd de aandacht ook nog eens extra gevestigd op de aanwezigheid van
onze vereniging. Op 22 november was de laatste werkochtend voor de winterperiode. Inmiddels is
een flink terrein ontdaan van opslag. In het voorjaar van 2022 gaat het werk verder.
De regioarcheoloog Maarten Wispelwey en de onderzoeksbureaus konden ook dit jaar weer een
beroep op ons doen voor assistentie bij archeologisch onderzoek. Een enthousiaste bijdrage en
nieuwsgierigheid staat bij deze voorop. Je weet nooit van tevoren wat je allemaal verwachten kunt.
Op 11 en 12 mei assisteerden we bij de professionals bij een grote opgraving op een voormalig
recreatieterrein aan de Husselsesteeg in Putten. Bijzondere vondst op deze dagen betrof een aantal
spinklosjes. Ook 6 à 8 plattegronden van boerderijen en schuren. Eind september, alsook eind
oktober werkten we dicht bij huis, op de hoek Stationsstraat/Chevallierlaan. Hier werd een
nederzetting gevonden en afvalkuilen met vrachten aardewerk. De leden mochten de medewerkers
van Transect assisteren bij het couperen en vrij leggen van het aardewerk. In het kader van het
project ”Erfgoed gezocht”, voor onderzoek naar potentiële grafheuvels, hebben meerdere werkgroep
leden in oktober meegedaan aan het booronderzoek in Ermelo en Putten in de Speulder- en
Sprielderbossen. Een leerzame ervaring, samen met studenten en docenten van de Universiteit
Leiden. Voorafgaand was er op 14 september een instructiemiddag appgebruik in het veld
georganiseerd in de Schaapskooi van Ermelo. Op verzoek van de regioarcheoloog heeft de werkgroep
dit jaar bij een aantal onderzoeken gefungeerd als observator en zo nodig melding gedaan van
bijzonderheden. Dit betrof de bouw aan de Beemdweg, het vooronderzoek Hamburgerweg 149 en
tijdens de bouw aan de Groene Allee 32/34.
De werkgroep staat aan de vooravond van haar 10-jarig bestaan. Voor het in kaart brengen van de
werkzaamheden en eventuele wensen van de leden, is in het najaar een enquête naar iedereen
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verzonden.
Ymo Vellenga en Gert-Jan Loedeman hebben in de loop van het jaar afscheid genomen van de
werkgroep. Vijf nieuwe leden sloten zich bij de groep aan.
De deelnemers waren dit jaar: Anja Bisschop, Jolien Bogaards, Joke Buitenhuis, Tineke Hazeu, Tineke
Loggers, Joke Pieters, Sandra Schriever, Janneke Schuurman, Ati Vijge, Elise Walinga, Pieter Blokland,
Jos v.d. Brink, Aristien Egbertzen, Peter van de Kemp, Theo Koster, Gerard Loedeman, Gert-Jan
Loedeman, Bert van Marle, André Oostdam, Hans Pieters, Willem Schriever, Gert Schuurman, Henk
Smit, Ben Stenvers, Arie Stienstra, Jan Timmerman, Hans Timmer, Ymo Vellenga, Michiel de Vries,
Hans Windgassen en Dick van Wijngaarden.
Theo Koster zorgde voor het vervoer en onderhoud van het gereedschap en Dick van Wijngaarden
voor de catering en was de coördinator van de werkgroep.

Werkgroep Automatisering
Door Ton van Steenoven
Met uitzondering van enkele sessies in de oude en de nieuwe locatie is de werkgroep Automatisering
in 2021 hoofdzakelijk vanuit huis actief geweest.
De activiteiten omvatten zowel taken op het vlak van het beheer alsook op dat van ondersteuning. In
de beheeromgeving betrof het ontmantelen van de apparatuur in de locatie Kon. Emmalaan, de
aanvraag van vervanging van verouderde apparatuur, het inrichten van het netwerk en de
plaatsing/wisseling van apparatuur in de nieuwe locatie aan de Hamburgerweg.

Apparatuur/Infrastructuur
Door een subsidie was het mogelijk om aan de wens te kunnen voldoen om het IT materiaal naar een
hoger niveau te tillen waardoor de toekomstige werkzaamheden van de werkgroepen op meer
professionele wijze kan geschieden.
Op het gebied van het netwerk kan worden gemeld dat de aanschaf en inzet van een eigen server
(NAS) en de, door een schenking, goed ondersteunde aanschaf van een grote SmartTV het
databeheer en de mogelijkheid tot presentatie een geweldige boost heeft gegeven.
Ook is er een slag gemaakt op het gebied van videobewerking. Naast het converteren van oud
materiaal naar een digitale vorm is het nu ook mogelijk om met nieuwe apparatuur en software
eigen producties van enige omvang en uitvoering te gaan maken.

Ondersteuning
De ondersteuning aan het bestuur en de werkgroepen had voornamelijk betrekking op het vlak van
het gebruik van de Office365 omgeving die, met name in 2020, bestond uit het kunnen werken met
de vergaderfunctie van Teams en dit jaar wat meer verdieping kreeg door het meer gebruik maken
van de overige diensten die met/via Teams ter beschikking staan.
Met name de werkgroep Genealogie en het secretariaat hebben daar een slag kunnen maken.

Toekomst
Voor de werkgroep Automatisering blijft het in stand houden van alle IT-faciliteiten de eerste opgave
en die zal ook bij geringe ledenactiviteiten de aandacht blijven vragen.
Zo staat er een vervanging van de huidige website van de vereniging (www.ov-ermeloo.nl) in de
steigers die om aandacht vraagt om verder ontwikkeld te worden. Ook het verder inrichten van het
LAN in “De Fabriek” heeft de aandacht. Daardoor wordt het voor de sleutelfunctionarissen ook
mogelijk vanaf het huisadres om de archivering op een adequate wijze uit te kunnen voeren.
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Op het gebied van apparatuur dienen de verenigingslaptops, die bij de diverse sleutelfunctionarissen
in beheer zijn, op hun inzetbaarheid te worden getoetst. Deze apparatuur is in ieder geval niet
geschikt om de overgang naar Windows 11 mee te maken, waardoor de inzet bij einde
ondersteuning van Windows 10 (na 2024) minder betrouwbaar zal worden.
Leden werkgroep: Arvid Egbertzen en Ton Steenoven

Werkgroep Dialect en Folklore
Door Jan Mazier
Onze laatste vergadering was op 17 februari 2020 in de Sociëteit van de Croonenburg. Op 11 oktober
2021 was er weer de mogelijkheid om bij elkaar te komen. Ditmaal in de prachtig gerenoveerde
“Fabriek” aan de Hamburgerweg. Wel werd het maandelijks dialectpraatje vanuit Stroud in Putten
voor Veluwe F.M. op 29 augustus 2021 hervat. Zo konden de luisteraars allerhande onderwerpen
weer beluisteren. Door de ziekte van Steven van Loo nam Eibert Kuiper als 2de voorzitter zijn taak
tijdelijk over. Door het overlijden van Keesjan van Loo werd een nieuwe secretaris voor de dialect
afdeling noodzakelijk. Jan Mazier werd benoemd als secretaris. Het is de wens van de werkgroep dat
Steven weer mag herstellen van zijn lichamelijke ongemakken, zodat hij in het nieuwe
verenigingsjaar de taken weer op zich kan nemen. We hopen na de lockdown dan ook zo snel
mogelijk weer te vergaderen, om een bijdrage te kunnen leveren aan onze bloeiende vereniging.
Leden werkgroep: Steven van Loo, Eibert Kuiper, Jan Mazier, Jannie Staal, Jannie v.d. Bos, Annie v.d.
Top, Bertus v.d. Velde en Jan Elbertsen.

Werkgroep Documentatie, Beeld en Geluid
Door Aristien Egbertzen
Het jaar 2021 is voor iedereen een veel bewogen jaar geweest. Er waren bijna geen inloopochtenden
voor belangstellenden, maar ondanks dat is er wel veel werk door de werkgroepen verzet.
Zo zijn er ter voorbereiding van de verhuizing naar de “De Fabriek”’ aan de Hamburgerweg de
archiefkasten gecheckt en opgeruimd. De werkgroep Bibliotheek heeft alle boeken gecontroleerd en
opnieuw vastgelegd welke boeken er dubbel aanwezig waren.
En natuurlijk zijn alle documenten en boeken ingepakt voor de verhuizing.
Henk Esselink had het al eerder aangeven dat hij wilde stoppen als lid van de werkgroep Bibliotheek.
Op 7 april 2021 heeft hij definitief afscheid genomen. De voorzitter Steven van Loo heeft Henk
bedankt voor zijn inbreng voor de vereniging en vooral voor zijn zeer actieve rol voor de Bibliotheek
en documentatie. Henk heeft een aantal mooie ordners met krantenknipsels en foto’s uit zijn eigen
collectie aan de vereniging geschonken.
We hebben Gert Schuurman kunnen verwelkomen als nieuw lid van de werkgroep Bibliotheek.
Er is de keuze gemaakt dat de werkgroep Bibliotheek en werkgroep Documentatie verder gaat als
één werkgroep.
Na de verhuizing naar “De Fabriek” heeft de werkgroep de nieuwe bibliotheek opnieuw ingeruimd.
De nieuwe bibliotheek ziet er erg overzichtelijk en mooi uit.
Er is ook een start gemaakt met het uitzoeken van de vele documenten die we nog hebben. Dit
“project” zal nog in 2022 doorlopen.
We hebben ook weer de nodige foto’s en boeken van leden mogen ontvangen. De foto’s en boeken
werden gescand en op de Beeldbanken geplaatst. Boeken en foto’s en films over Ermelo blijven altijd
welkom. Op de eerste woensdag van de maand is iedereen welkom van 09.30 – 11.30 uur de
inloopochtend van de vereniging. Koffie en thee staan klaar.
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De werkgroep Objecten is druk bezig geweest om de objecten allemaal zorgvuldig in te pakken voor
de verhuizing. Na de verhuizing zullen ze in nieuwe vitrines worden tentoongesteld.
Met de komst van Arvid Egbertzen is de werkgroep automatisering in 2021 weer op sterkte
gekomen. De werkgroep is erg actief geweest voor, tijdens en na de verhuizing. Zo is er voor een
nieuwe provider gekozen en kon er nieuwe computerapparatuur worden aangeschaft. We hebben
de nieuwe apparatuur kunnen bekostigen omdat we de aangevraagde subsidie werd gehonoreerd.
Werkgroep grafmonumenten: begraafplaatsen zijn een belangrijke bron voor genealogen. Op de
beeldbank van onze vereniging staan foto's van grafmonumenten. Deze monumenten zijn vastgelegd
voordat ze een keer verloren gaan. Op de begraafplaats Koningsvaren zijn ook graven zonder een
grafsteen. Hiervan zijn de paaltjes met grafnummer gefotografeerd. Ruim 1000 van deze graven zijn
op de beeldbank geplaatst.
In het kader van de nieuwbouw hebben we diverse subsidies voor o.a. computers, scanners en
printers ontvangen. Hierdoor kunnen we beter en sneller werken.
Dit geldt ook voor de werkgroep Beeld en Geluid. Er zijn weer veel films gedigitaliseerd,
gefragmenteerd en gedocumenteerd. Op termijn moet het mogelijk zijn om via de Beeldbank
filmbeelden op te zoeken en af te spelen. Er is ook en videobewerkingsprogramma aangeschaft.
Er is veel ondersteuning van de werkgroep Automatisering geweest, door middel van presentaties,
uitleg, Webinars, adviezen enz.
In 2021 zijn er weer veel vragen geweest over het leveren van edities “Van ‘t Erf van Ermel” of
artikelen en foto’s. Men weet ons dus ook te vinden.
We zijn gestart met de opzet van een nieuwe website voor de vereniging. We willen ons meer naar
de “buitenwacht” presenteren en op die manier nog meer in beeld te komen.
Leden werkgroep:
Bibliotheek/Documentatie: Gerard Heemskerk, Bep Koopmans, Gert Schuurman, Hans van der Werff,
Jeannette Voskuijl
Beeld en Geluid: Frans Koks en Luuk Mensonides
Objecten: Egbert Vonkeman en Pieter Blokland
Grafmonumenten: Hans Gerards en Hans van der Werff
Automatisering: Ton van Steenoven en Arvid Egbertzen

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.7000 personen en zijn er 23500 documenten te raadplegen.
Normaal komt de werkgroep iedere maand bij elkaar voor een vergadering. Opnieuw heeft corona
ons parten gespeeld. We hebben dit jaar geen vergaderingen gehouden. Het contact met de
werkgroep leden gaat via e-mail en telefonisch overleg. Gelukkig konden de meeste werkzaamheden
thuis achter de computer plaatsvinden. Het bij elkaar komen is wel gemist door de werkgroepleden.
In het nieuwe verenigingsgebouw is nu een aparte werkruimte voor het invoeren van de gegevens in
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het stamboomprogramma Aldfaer. De invoerders brengen vanaf het najaar ook een link aan tussen
de Beeldbank grafstenen en de website genealogie. Zo kunnen bezoekers van de beeldbank ook de
genealogiegegevens van de overledene bekijken.
Leden werkgroep: Arend de Groot, Sjaak Lijbers, Hans Gerards, Hans van der Werff, Henk Kosters,
Jan Gerards, Jan Mondria, Reini de With, Tineke Hazeu en Ton van Steenoven.

Contact met de Gemeente Ermelo
In 2021 zijn meerdere overleggen met wethouder Hans de Haan, Sam Janssen, beleidsadviseur
cultuur en recreatie en Martijn Woutersen, beleidsadviseur erfgoed en wonen geweest. De
contacten met de wethouder en gemeenteambtenaren vond hoofdzakelijk via e-mail en video
vergaderen plaats. In de overleggen kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:
•

“De Fabriek” Hamburgerweg

•

Actuele bouwplannen dorp en instellingsterreinen

•

Gebiedsvisie Veldwijkterrein

•

Bestemmingplan “De Hooge Riet”

•

Grafheuvel op rotonde Drieërweg

•

Verkeersplan “Het Weitje”

•

Vastgestelde en handhaving van de Erfgoedverordening

•

Beleidsnotitie Monumentenzorg 2022

•

Straatnamencommissie

•

Depot historische materiaal: o.a. scherven pottenbakkersovens

•

Archeologische activiteiten/materiaal in Ermelo

•

Aankleding en adoptie van een verkeersrotonde

•

Subsidiemogelijkheden
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Financieel jaarverslag
Financiële verantwoording
In de afgelopen jaren zijn er een aantal financiële reserves opgebouwd, waardoor de oudheidkundige
vereniging beschikt over een financiële buffer. Zie verder de toelichting onder het kopje ‘’Balans’’.
Door de inzet van de vele vrijwilligers blijven kosten laag, waardoor de vereniging de contributie voor
de leden laag kon houden, en tegelijkertijd financiële reserves voor de toekomst op kon bouwen.
De besparing van de kosten betreft onder meer post inpakken en bezorgen, administratie,
automatisering en beheer website, beheer en schoonmaak verenigingsruimte.

Resultatenrekening
Bij de baten en lasten viel in 2021 de ene post wat lager en de andere post wat hoger uit. Er waren
enkele uitschieters:
De post ”Zaalhuur” (410) valt aanzienlijk lager uit vanwege de corona maatregelen.
Dankzij een subsidie van €9218 van de Provincie Gelderland voor de Automatisering en
€16200 van de Gemeente Ermelo voor de nieuwe huisvesting, konden de betreffende
Reserveringen met deze bedragen verhoogd worden.
De post ”Ontvangen donaties” (802) bestaat uit de bijdrage van de Rabo ClubSupport, van de
sponsor actie PLUS Ermelo, van enkele ondernemers uit Ermelo, aangevuld met giften van de
leden.
De post ”Verkoop boeken (803)” is lager dan gebruikelijk omdat vanwege de
coronamaatregelen de lezingen niet plaats vonden en er dus veel minder momenten waren
van boekverkoop.
De post 'Diversen” onder Medewerkers, is de kerstattentie die de vrijwilligers (circa 90
personen) jaarlijks krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar.
De inkomstenpost ”Diversen” zijn de huuropbrengsten (€600 per jaar) die de vereniging
ontvangt voor het medegebruik van de verenigingsruimte door het Open Monumentendag
comité.
De resultatenrekening 2021 is afgesloten met een batig saldo van €789.

Balans na bijwerken Reserveringen
''Reservering automatisering'' is met het resterende subsidiebedrag verhoogd tot €8663 en is
bedoeld voor de aanschaf van computers/digitalisering voor de komende twee jaar.
''Reservering Boekenfonds'' (€15000) is bestemd voor het uitgeven van boeken in eigen beheer.
''Reservering Jubileum'' is aangevuld met €1900 van de Reservering Werkgroepen en staat nu op
€7908. Dit is bedoeld om tijdens het eerstvolgende 50-jarige jubileum extra activiteiten te kunnen
bekostigen.
Van de ''Reservering Werkgroepen'' (nu €5000) is €1900 overgeheveld naar Reservering Jubileum
voor de aanschaf van benodigde apparatuur.
De ‘’Reservering nieuwe Huisvesting’’ is aangevuld met het subsidiebedrag en voor het grootste deel
aangesproeken. Er staat nu €5412 gereserveerd.
Enkele leden hebben de contributie voor het volgende jaar 2021 al vooruitbetaald (€320).
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Begroting
Bij het opstellen van de begroting 2021 is gekeken naar de hoogte van de uitgaven en de inkomsten
in de voorgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er te laag begroot wordt.
Er staat een uitgave gepland om een boek uit te geven. Dit staat op de begroting vermeld
Voor het komende jaar 2022 is er een extra post 402 “Energieverbruik” toegevoegd. In de oude
situatie waren deze kosten bij de huur inbegrepen.
Voor de Automatisering (436) staat het nog resterende subsidiebedrag op de begroting.
We maken ons lichtelijk zorgen over de geleidelijke afname van het aantal leden. Op de begroting
worden de contributie inkomsten iets lager ingeschat dan de in 2021 behaalde €24500.
Met de financiële verantwoording 2021 en de begroting 2022 in de hand ziet het bestuur de
toekomst van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” met vertrouwen tegemoet.
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Begroting 2022
Begroting
uitgaven

2022

2021

40
400
401
402
409

Huisvesting
Verenigingsruimte
Nieuwe Huisvesting
Energie
Diversen

€
€
€
€

8.500
5.000
2.000
100

€ 9.800
€ 18.000
€

200

41
410
411
412
413
414
415
419

Activiteiten
Zaalhuur/sprekers/excursie
Uitgave Boeken
Aankoop boeken
Erf van Ermel
Reserveringskosten
Evenementen /tentoonstellingen
Diversen

€
€
€
€
€
€
€

3.000
6.500
200
8.700
1.000
500
100

€
€
€
€
€
€
€

2.900
2.000
300
8.300
1.500
500
100

€
€
€

300
300
1.800

€
€
€

150
300
1.800

€
€
€
€
€
€

1.000
600
2.800
400
60
250

€
€
€
€
€
€

600
1.200
2.800
350
60
250

€
€

3.300
320

42
Vrijwilligers
420 Bestuur
421 Werkgroepen/projecten
429 Diversen
43
430
431
432
433
434
435

12 *650 + 700
Energie: Ruim 150 p/m

4x(1600+500) + 300 inflatie
naar Reservering Jubileum

o.b.v. uitgaven 2021
kerstpakket

Diversen
Reclame/ promotie
Abonnementen/contributies
Administratie
Bankkosten
Niet inbare contributies
Facilitaire voorzieningen

436 Automatisering
439 Algemene kosten

€ 46.730

€

100

i.v.m. dalende
contritbutie
inkomsten

resterend subsidie
bedrag
nieuwe verzekering

€ 51.210
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Begroting
Ontvangsten
80
800
801
802
803
804
805

2022

2021

Inkomsten
Contributies
Sponsors/subsidies
Donaties
Verkoop boeken/artikelen
Uitgaves boeken
Advertenties

€ 23.000
€ 1.000
€ 1.800
€
200
€
500
€ 1.600

81
Rente Bank
810 Rente RABO….375
811 Rente RABO….360

€
€

82
Diversen
820 ontvangen Huur
821 Inkomsten diversen

€
€

€ 26.000
€ 1.000
€ 1.600
€
200
€ 2.000
€ 1.500

0 €
0 €

600
100

Totaal inkomsten: € 28.800
Totaal uitgaven:
-46.730

€
€

o.b.v. 1150 betalende leden

ca 100* 5

0
3

600
100

Open Monumentendag

€ 33.003

Reservering Automatisering € 4500,Reservering Huisvesting
€ 5000,Reservering Boekenfonds € 8500,€ 18.000
€
70
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Slot
Het jaar 2021 is inmiddels verleden tijd. De coronapandemie heeft ook voor onze vereniging veel
gevolgen gehad. Dank aan de leden die ons, in dit moeilijke jaar hebben gesteund met hun
lidmaatschap, de donaties, 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 2022 zet de vereniging zijn activiteiten voort
en staat de opening van de nieuwe verenigingsruimte “De Fabriek” aan de Hamburgerweg 189
gepland.
We rekenen op uw warme belangstelling en steun zodat de vereniging kan blijven floreren.

Namens het bestuur
Sandra Schriever, secretaris
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