Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” op 21 maart 2018
Op de algemene ledenvergadering is de presentielijst door 50 personen getekend, waarvan 48
personen stemgerechtigd zijn.
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda ontvangen.
Met kennisgeving zijn afwezig: H. Gerards, V. van Oosten-Thal, H. van Ooijen en A. Vijge.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, Steven van Loo, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.
De voorzitter attendeert op de aanwezigheid van de boekenkraam waar het jubileumboek “Rond
Ermel’s Kerk” en de jubileum Johanniter wijn te koop is.

2. Mededelingen van het bestuur
Momenteel zijn er voor de verzending van de nieuwsbrief ongeveer 500 e-mailadressen bij het
bestuur bekend.
Er komen regelmatig giften bij de penningmeester binnen. De voorzitter geeft aan erg blij te zijn
met de giften en sponseringen voor het boek “Rond Ermel’s Kerk”.
Op 7 april is er een Middeleeuws feest bij het Pakhuis. Een tweetal bestuursleden zal in Middeleeuwse kledij aanwezig zijn. De leden worden van harte uitgenodigd om dit feest bij te wonen.
De voorzitter bedankt alle betrokkenen die de uitgifte van het boek “Rond Ermel’s Kerk” mogelijk
hebben gemaakt. Met name de mensen in de Oude Kerk die de boeken hebben uitgedeeld en de
bezorgers voor het rondbrengen. Deze werkzaamheden hebben de kosten voor de bezorging van
het boek aanzienlijk verlaagd. In de kerk waren al 500 boeken uitgedeeld. Er werden 600 boeken
rondgebracht en uiteindelijk waren er nog maar 100 boeken over voor verzending.

Per 25 mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit
heeft ook consequenties voor onze vereniging. Het vraagt van de ledenadministrateur en
webbeheerder om de website-accounts te controleren en zo nodig aan te passen. Binnen de
vereniging is een werkgroep opgericht, bestaande uit de penningmeester, secretaris en een lid
van de werkgroep automatisering. Zij gaan zich inzetten om de vereniging aan de wettelijke eisen,
gesteld in de AVG wet, te laten voldoen. Waarschijnlijk zullen de leden schriftelijk en /of digitaal
benaderd worden over de vervolgstappen.

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 februari 2017
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 februari 2017 worden doorgenomen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de verslaglegging. De notulen worden goedgekeurd,
aangenomen en door de voorzitter en waarnemend secretaris ondertekend.

4. Jaarverslag 2017
De waarnemend secretaris, Sandra Schriever, stelt zich voor en neemt het jaarverslag 2017 door.
De vele activiteiten, verenigingsbijeenkomsten en feesten worden chronologisch beschreven.

Het ledenbestand van de vereniging is gegroeid met 51 leden naar 1365 leden, een mooie
toename. In de commissies en werkgroepen is weer veel werk verricht.
De werkgroep automatisering is druk bezig om het bestuur en de werkgroepen zo goed mogelijk te
ondersteunen d.m.v. digitale middelen, beheer van de website en archivering.
De werkgroep Dialect en Folklore heeft zijn verslag in het “Ermeloos” aangeleverd. Het in stand
houden van het Ermelose dialect en de folklore is voor de werkgroep een belangrijk motto.
Gemiddeld éénmaal per kwartaal hadden de wethouder Jan van der Bosch, de voorzitter en
secretaris een gesprek over zaken die betrekking hebben op de historie van Ermelo. In het
jaarverslag bevindt zich een lijst met onderwerpen waarover in 2017 is gesproken.
Er zijn geen vragen over het jaarverslag, geschreven door de waarnemend secretaris.

5. Financieel jaarverslag 2017
Bij de lasten van 2017 vallen de kosten van de “verenigingsruimte” en “administratiekosten /
kantoorartikelen” aanzienlijk hoger uit dan begroot. De kosten van de “verenigingsruimte” vielen
hoger uit door de hogere huur van de nieuwe verenigingsruimte aan de Kon. Emmalaan 27A. De
“administratiekosten / kantoorartikelen” vielen met name hoger uit door de hogere portokosten.
De donaties van de Stichting Kringloopwinkel Ermelo bedroegen 500 EURO en van de Rabobank
Randmeren Clubkas Campagne 829 EURO . Daarnaast waren er diverse giften van particuliere
gevers en leden.
Onder de post “overige algemene kosten” vielen de kerstattenties voor de vrijwilligers. Zij krijgen
ieder jaar een kerstattentie voor hun inzet in het afgelopen jaar, zij besparen rond de 20.000 EURO
aan kosten.
De vereniging ontving van het Open Monumentendagcomité een bedrag van 600 EURO voor het
medegebruik van de verenigingsruimte.
Op de balans zijn reserveringen opgenomen voor automatisering, het uitgeven van boeken,
eerstvolgend jubileum, opstarten van werkgroepen en nieuwe huisvesting. Daarnaast zijn er nog
ontvangen jubileumopbrengsten van sponsoren en vooruitbetaalde kosten voor het 40-jarig
bestaan, aankoop van boeken (verenigingskraam) en een voorschot aan het Open
Monumentendagcomité.
Het jaar 2017 is afgesloten met een klein tekort van 1.337 EURO.
Naar aanleiding van het financieel jaarverslag, geschreven door de penningmester, zijn er geen
vragen.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit de heren Bakker en van Eikenhorst. De heer Bakker
doet verslag van de kascontrolecommissie en geeft aan dat de penningmeester op alle vragen een
passend antwoord had en zelfs meer dan dat. De penningmeester wordt gecomplimenteerd. De
heren Bakker en van Eikenhorst worden bedankt. De zittingstermijn van de heer Bakker is
verstreken. De heer Eikenhorst neemt nog één jaar zitting in de kascontrolecommissie. De
voorzitter vraagt naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. De heer van Waversveld meldt
zich aan. De heer Mulder biedt zich aan als reserve.

7. Vaststelling contributie
Vanaf 2009 is er geen contributieverhoging meer geweest. De afgelopen 15 jaar bedroeg de
contributie van de vereniging 15 EURO. De vereniging komt met de kosten niet meer uit en er
kunnen geen reserveringen meer worden gedaan. Door de inzet van de vele vrijwilligers worden
veel kosten bespaard (20.000 EURO). Zonder deze inzet zou de contributie het dubbele bedrag
moeten zijn.
De voorzitter stelt voor om de contributie te verhogen van 15 EURO naar 20 EURO.
Voor de algemene ledenvergadering heeft ongeveer 25% van de leden de contributie voor 2018
van 15 EURO al betaald. De heer Mulder vraagt wat er met deze groep wordt gedaan. De
penningmeester geeft aan dat alle leden een brief over de contributieverhoging ontvangen en de
leden die reeds 15 EURO betaald hebben alsnog wordt gevraagd om 5 EURO over te maken. De
voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met de contributieverhoging van 15 EURO naar
20 EURO. Alle aanwezige leden stemmen in met de contributieverhoging. De heer Bakker stelt voor
om de contributie marktconform te houden. De voorzitter geeft aan dat we ons ook richten op de
zusterverenigingen maar zal het voorstel, om de contributie stapsgewijs te verhogen, meenemen.

8. Begroting 2018
Om de extra kosten voor het jubileumjaar te kunnen bekostigen valt de opgebouwde reservering
voor het 40-jarig bestaande t.w.v. 20.000 EURO geheel vrij. Daarnaast is er 9.700 EURO door
sponsors toegezegd.
Bij de post “contributie” is al rekening gehouden met een contributie van 20 EURO. De begroting is
op die manier sluitend.
De voorzitter vraagt of de post “reserveringen” overgeheveld kan worden naar de post voor een
nieuwe locatie (wanden, meubilair, etc)? Alle aanwezige leden stemmen in.

9. Bestuursverkiezing
De bestuurstermijn van Egbert Vonkeman, Henk Loedeman en Theo Koster is afgelopen. Egbert en
Henk stellen zich herkiesbaar. Theo Koster stelt zich herkiesbaar voor één jaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. De voorzitter vraagt of de aanwezigen kunnen instemmen met de
herbenoeming van Egbert, Henk en Theo. Alle aanwezigen stemmen in. Sandra Schriever stelt zich
verkiesbaar voor de functie van secretaris. Alle aanwezigen stemmen in met de benoeming van
Sandra als secretaris. De voorzitter doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Er zijn veel
bestuurlijke taken te verrichten en ondersteuning is welkom. De aanwezigen wordt gevraagd om
potentiele kandidaten te verwijzen naar het bestuur. In het bestuur bestaat de mogelijkheid om
mee te lopen als aspirant lid.

10. Rondvraag
De heer Mulder complimenteert het bestuur met de uitgifte van het boek “Rond Ermel’s Kerk”. De
voorzitter benadrukt nog eens de centrale rol van de Oude Kerk in ons mooie dorp Ermelo.
De heer Heemskerk is lid van de Werkgroep Documentatie en draait inmiddels een half jaar mee.
Hij feliciteert het bestuur met het vele werk dat is gedaan en wat daarmee is bereikt.
De heer Mulder vraagt of de eerder gedane oproep over de huisvesting voor een geschikte locatie
voor de vereniging nog steeds actueel is, aangezien de voorzitter aangeeft dat de vereniging met
huisvesting bezig is. De voorzitter geeft aan dat de huisvesting wel aan bepaalde eisen moet

voldoen, zoals de grootte van de ruimte, de toegankelijkheid, etc. De leden wordt gevraagd om
eventueel beschikbare ruimte te melden. Voorlopig heeft de vereniging een goede ruimte, maar er
hangt een behoorlijk prijskaartje aan.

11. Sluiting
Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter om 20.20 uur de officiële
vergadering met dank voor een ieders inbreng.

Ermelo, 21 maart 2018

A.G.M. Schriever-Kaestner, secretaris

St. van Loo, voorzitter

