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Inleiding
Het jaar 2019 stond in het teken van terugblikken en vooruitkijken.
De slogan van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo: "Kennis van het verleden geeft zicht op 
de toekomst" werd het afgelopen jaar op velerlei wijze uitgedragen. De geschiedenis van ons 
dorp werd o.a. vastgelegd in artikelen in het verenigingsblad, gedocumenteerd en 
gedigitaliseerd door de verschillende werkgroepen en gepresenteerd op de 
verenigingsbijeenkomsten en via de radio.

Binnen het bestuur waren er mutaties. We namen helaas afscheid van het bestuurslid Henk 
Loedeman. Het bestuur werd met twee nieuwe bestuursleden aangevuld. Er werd een eerste 
en tweede penningmeester benoemd. Een goed bestuur vormt de basis waarop de vereniging 
draait. Het inwerken van de nieuwe bestuursleden kostte energie en tijd, maar is naar 
tevredenheid verlopen.

De ledenadministratie werd losgekoppeld van de activiteiten van de penningmeester. Door de 
ledenadministrateur werd er met een nieuw software gestart. Na de eerste kinderziekten is de 
ledenadministratie weer op orde. Met het overzetten naar het nieuwe softwareprogramma is 
het ledenbestand verder geactualiseerd. Een fors aantal leden heeft zijn e-mailadres 
beschikbaar gesteld, waardoor zij de digitale Nieuwsbrief konden ontvangen.
Door het toenemende ledenaantal in de afgelopen jaren, de snelle digitale ontwikkelingen en 
de toenemende hoeveelheid geluid- en beeldmateriaal was het nodig om een nieuw 
toekomstbeleid uit te zetten.

Voor de praktische uitvoering werd de vereniging gesteund door ongeveer 100 vrijwilligers. Zij 
hebben weer veel werk verricht. Met het voornemen om te gaan verhuizen naar de (Pannen) 
Fabriek aan de Hamburgerweg, werden de bouwplannen verder ontwikkeld.

Er kan worden teruggekeken op een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

Activiteiten in 2019

Januari
Traditioneel werd het jaar geopend met twee nieuwjaarsrecepties.
Op 4 januari was het bestuur bij de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Ermelo aanwezig. Op 
15 januari bezochten enkele bestuursleden de traditionele nieuwjaarsreceptie op het landgoed 
"De Ullerberg".
Op 24 januari hield Dick van Wijngaarden een fotopresentatie "Oud Ermelo in vogelvlucht". Op 
deze avond nam Dick de bezoekers, aan de hand van oude foto's en prentbriefkaarten, mee 
voor een rondwandeling door het Ermelo uit de periode van 1900-1985.

Februari
Op 18 februari werd de lezing "De gevolgen van de Zuiderzeewet" georganiseerd. L. v.d. Pol en 
B. Visscher vertelden over de afsluiting van de Zuiderzee en de droogmaking van de 
IJsselmeerpolders. In deze lezing vertelden de sprekers niet alleen over de successen, maar 
ook over de schaduwkanten van de droogmaking van de polders.
In februari ontving de vereniging het bericht over de verkoop van de jacht hut van Cartouche 
in het Speulderbos te Speuld. De vereniging heeft middels een brief bij het college aandacht 
gevraagd voor de hut, vanwege de grote cultuurhistorische waarde.
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Maart
Op 21 maart werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Immanuelkerk gehouden Er 
waren circa 50 bezoekers aanwezig. 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 "Religieuze ruilverkaveling?" door ds. P. Verbaan. Vanuit de 
historie, werd er getracht om lijnen en leerlessen te trekken in de richting van de toekomst van 
religie - en van kerken - op de Veluwe.

April
Op 9 april vond er een gemeenschappelijke lezing en excursie met de KNNV plaats. De excursie 
was voor leden van de KNNV en de werkgroep archeologie. In het Pakhuis gaf Leendert de 
Boer een lezing over het geologisch landschap van de Veluwe: "Wat is er veel te zien en te 
leren over onze eigen woonomgeving!". Een paar dagen later volgde een excursie per bus over 
en tussen de Veluwse- en Garderense Stuwwal.
Op 24 april werd een aftrap van het project "Archeologische speurders gezocht" i.s.m. het 
Gelders Erfgoed gegeven. Via de media werden vrijwilligers opgeroepen om vanuit huis achter 
de computer aan dit project mee te doen, op zoek naar grafheuvels, raatakkers en 
steenkoolmeilers.

Mei
Op 11 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.
Vrijdagavond 24 mei hield W. Ottens een lezing over de geschiedenis van de landgoederen De

Bannink en Leuvenum. Deze lezing was de introductie 
voor de bezichtiging van Huize Leuvenum op zaterdag 25 
mei. Door middel van inschrijving konden de leden een 
bezoek brengen aan de beletage en het onderhuis met 
oude keuken. Ook de tuin was opengesteld De huidige 
bewoners, familie van Diepenhorst en Sandberg gaven 
de rondleiding en beantwoordden veel vragen.
Ruim 400 leden brachten een bezoek aan Huize 
Leuvenum.

Juni
In juni waren er geen gemeenschappelijke verenigingsactiviteiten voor de leden.
De werkgroep archeologie ging op maandagavond 24 juni, onder tropische temperaturen, o.l.v. 
groenbeheerder Henk Jan Zwart, naar de Leemputten in Ermelo.

Het bestuur gebruikte deze maand voor het doorvoeren van vernieuwingen binnen de 
automatisering en de ledenadministratie.

Juli
In juli waren er voor de leden geen activiteiten. Het bestuur zat niet stil. De 
bestuursvergadering en voorbereidingen voor het nieuwe verenigingsseizoen vroegen alweer 
om de nodige tijdsinvestering.

Ook de leestafel- en werkgroepactiviteiten gingen door.
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Augustus
Augustus, de maand van de oogstfeesten. Dit jaar was de vereniging niet vertegenwoordigd op 
het Oogstfeest van de Mariahoeve. Helaas waren er wederom te weinig mensen om de stand 
te bemensen en moest er op het laatste moment worden afgezegd.
Op 24 augustus was het Oogstfeest van Horst en Telgt. Een aantal bestuursleden, in 
traditionele Veluwse klederdracht vertegenwoordigde de vereniging. Zoals gebruikelijk waren 
er bij de kraam weer mooie boeken te koop. Een aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld.

Septem ber
Op 14 september was het Open Monumentendag met als thema: "Plekken van Plezier".
Een jaar lang heeft het Open Monumentendag comité hard gewerkt om een dagprogramma 
op te zetten. Er was een gevarieerd aanbod, bestaande uit een open dag op de Jan van 
Schaffelaar kazerne, waar veel bezoekers naar de Historische Collectie kwamen. Ook kon daar 
een lezing over het ontstaan en de ontwikkeling van de zogenaamde Boostkazernes worden 
bijgewoond. Het Comité Open monumentendag Ermelo had voor deze gelegenheid een 
speciaal fietsrouteboekje laten maken. Onderdeel van de fietstocht waren o.a. een bezoek aan 
de Kanovijver, "De Hof van Minemeu" in Telgt, een lezing in het Pakhuis en Boshuis Drie.
Op 26 september hielden Piet Jan Tuinema en Dick van Wijngaarden een presentatie met als 
titel: "Veldwijk, van inrichting naar psychiatrisch ziekenhuis". De focus lag met name op de 
periode vanaf de bevrijding in 1945 tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Op 28 september volgde een speciale openstelling van het museum- en documentatiecentrum 
Parkzicht. De leden kregen de mogelijkheid om dit gemeentelijk monument, gebouwd in 1888, 
bekend als "het Gouden Kooitje" van binnen en van buiten te bewonderen.

Op 15 oktober werden er in de "Heerlickheijd van 
Ermeloo" weer de jaarlijkse Clubkas Supportcheques 
uitgereikt. De vereniging mocht een bedrag van 563,83 
euro in ontvangst nemen. Het bedrag zal worden besteed 
aan het inventaris voor de nieuwe huisvesting van de 
vereniging.
Op 24 oktober hield Th. Bunjes de lezing: "De lekkende 
tenten van Ermelo", 1998 Ermelo Wereldnieuws. Een lezing 

over de opvang van vluchtelingen in Ermelo, in legertenten op de Ermelose hei en in 
partytenten op Strand Horst.

November
Op 28 november hield W. Hagoort een presentatie over zijn boek "Het hoofd boven water" De 
geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen 1356-1916". Hij vertelde over de periode 
van 500 jaar waarin door Putters en Nijkerkers werd gestreden om de Arkemheen polder te 
beschermen tegen de Zuiderzee. De laatste exemplaren van zijn boek waren snel verkocht.

Oktober
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i museum Het Pakhuis

Decem ber _ _
Ter viering van 75 jaar vrijheid en herdenking van de 
oorlogsslachtoffers, opende Het Pakhuis op 13 december de ^
tentoonstelling: "Verborgen brieven 75 jaarbevrijding". Op 
deze dag organiseerde de vereniging samen met het Pakhuis I ! 
een lezing met als titel: "NSB'ers op oorlogspad" De 
levensloop van Piet Goedvree en Frits Klinkenberg, door E. de 
Graaf. De Immanuelkerk was al vroegtijdig gereserveerd door 
een andere vereniging, waardoor de avond in de Rehobothkerk plaatsvond.
Op 18 december werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. In "de Hoeve" van de Oude 
Kerk waren ongeveer 100 vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. De voorzitter 
keek terug op het mooie verenigingsjaar en bedankte iedereen voor hun inzet.
Na afloop kon iedereen een kaart met kerstattentie meenemen.

Bestuur
In 2019 werd het totale bestuur gevormd door:

Steven van Loo voorzitter

Sandra Schriever 

Gertjan van Assen 

Jan Odding 

Dick Postma 

Jan Bisschop 

Aristien Egbertzen 

Hans Gerards 

Nely Klarenbeek 

Henk Loedeman 

Egbert Vonkeman

secretaris

penningmeester (tot september) 

penningmeester (vanaf 26 september) 

penningmeester (vanaf 26 september) 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid (overleden) 

algemeen bestuurslid

Ledenbestand
Het ledenbestand is in 2019 met netto 70 leden gedaald. Op 31 december 2019 telde het 
ledenbestand 1.283 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 (fysiek/ geestelijk) en door overlijden.
De vereniging telt veel oudere leden en is daardoor, voor het ledenaantal, kwetsbaar. Op 
allerlei wijzen mochten we nieuwe leden inschrijven, bij de verenigingskraam, op de 
verenigingsavonden en door actieve ledenwerving van het bestuur. De meeste aanmeldingen 
vonden digitaal plaats via het inschrijfformulier op onze website.
Met dit grote ledenbestand waren en zijn we financieel in staat om ons zelf te onderhouden, 
zonder enige subsidie. We konden activiteiten organiseren, een eigen verenigingsruimte huren 
en ieder kwartaal een kleurenuitgave van 't Erf uitgeven. De digitalisering is binnen de 
vereniging verder doorgevoerd.
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Dit jaar is er veel tijd geïnvesteerd aan het verkrijgen van de e-mailadressen van de leden. Er is 
hen gevraagd of hun e-mailadres gebruikt mag worden voor het verspreiden van een 
Nieuwsbrieven en de convocaties (per 2020). Deze vraag heeft ons ook een update van de 
huidige e-mailadressen opgeleverd. Daaruit bleek dat van de ongeveer 550 adressen er 120 
niet meer bestonden. Door het benaderen van deze leden zijn inmiddels de meeste adressen 
bekend.

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 2019 was er grote belangstelling. 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 hoeft geen 
entree te betalen, 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 
was het noodzakelijk de organisatie van de lezingen te continueren in de Immanuelkerk.
Op de laatste verenigingsavond op 13 december was de Immanuelkerk niet beschikbaar, 
waardoor werd uitgeweken naar de Rehobothkerk. Op beide locaties 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 beide de kerken ruim 
voldoende zitplaatsen beschikbaar. Daarbij komt nog de uitstekende toegankelijkheid voor 
mindervaliden en de goed georganiseerde catering door de koster(s) en hun team.
Eind 2018 is er als proef gestart met een extra thee en koffie uitgifte vóór het programma. 
Deze extra uitgifte is goed bevallen en wordt gecontinueerd.

De volgende lezingen en excursies werden in het verenigingsjaar 2019 georganiseerd:

Donderdag 21 januari "Oud Ermelo in vogelvlucht", door D. van 
Wijngaarden

Maandag 18 februari "De gevolgen van de Zuiderzeewet", door L. 
v.d. Pol en B. Visscher

Donderdag 21 maart Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met 
na de pauze een lezing "Religieuze 
ruilverkaveling?", door ds. P. Verbaan .

Vrijdag 24 mei "Leuvenum en De Bannink, twee 
landgoederen in de twintigste eeuw" door 
drs W. Ottens

Zaterdag 25 mei Excursie Huize Leuvenum
Donderdag 26 september "Veldwijk, van inrichting naar psychiatrisch 

ziekenhuis", door PJ. Tuinema en D. van 
Wijngaarden

Zaterdag 28 september Openstelling van het museum Parkzicht op 
het terrein van Veldwijk

Donderdag 24 oktober "De lekkende tenten van Ermelo, 1998 
Wereldnieuws", door Th, Bunjes
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Donderdag 28 november "Het hoofd boven water" De geschiedenis 
van de Gelderse zeepolder Arkemheen 1356
1916", door W. Hagoort

Vrijdag 13 december "NSB'ers op oorlogspad" De levensloop van 
Piet Goedvree en Frits Klinkenberg, door E. 
de Graaf

Publicaties

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 2019 verscheen het blad viermaal. De nummers 91 tot en met 93 konden 
aan de reeks worden toegevoegd.

Redactie
De redactiecommissieleden Gert Hofsink en Gert Staal, verzorgden wederom de samenstelling 
van "Van 't Erf van Ermel". Lange tijd heeft de vacature voor een redactielid opgestaan. Op de 
vrijwilligersavond heeft Pieter Blokland zich kandidaat gesteld. Hij zal door Gert en Gert 
worden ingewerkt.

Natalie Overkamp zorgde voor de opmaak van alle nummers en drukkerij Bokhorst in 
Nunspeet nam de druk 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.

Nieuwsbrief

Sinds 2 jaar wordt er 4 keer per jaar een Nieuwsbrief verzonden naar leden die hun 
e-mailadres ter beschikking hebben gesteld voor het ontvangen van digitale post van de 
vereniging. Inmiddels hebben ruim 550 leden hun e-mailadres opgegeven.
Voor het tot stand komen van de Nieuwsbrief is een werkgroep Nieuwsbrief opgericht, 
bestaande uit: Steven van Loo, Aristien Egbertzen, Egbert Vonkeman en Sandra Schriever. 
Inmiddels is er een procesbeschrijving voor de Nieuwsbrief opgesteld. Er is besloten om de 
Nieuwsbrief in de perioden tussen het verschijnen van de Erven te versturen. De Nieuwsbrief is 
ook te vinden op de website van de vereniging. Aanmelden voor de Nieuwsbrief is mogelijk via 
de website van de vereniging.
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W ebsite www.ov-erm eloo.nl
Wekelijks ontvangt het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers van onze website en 
een overzicht van de bezoekers aan de Beeldbanken. Op de website worden o.a. historische 
informatie, activiteiten, convocaties, Nieuwsbrieven en nieuws aangeboden. Regelmatig 
worden er foto's van de verenigingsbijeenkomsten geplaatst en zo nu en dan een actueel 
filmpje.
Via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden en bestaande leden zich afmelden. 
Tevens is het mogelijk om in of uit te schrijven voor de ontvangst van de digitale Nieuwsbrief 
en kunnen er mutaties worden doorgegeven.

Bezorging
De convocaties worden sinds 2015 gedrukt en gevouwen in de huisdrukkerij van de 
Gereformeerde Kerk van Ermelo. Nadien worden ze ingepakt en verzendklaar gemaakt.
Ben en Hermien Stenvers plakken de adresstickers op de enveloppen en zo nodig, een 
postzegel. 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.
Het verenigingsblad "Van 't Erf van Ermel" wordt door de inpakploeg in de Sociëteit ingepakt 
en van daaruit door de distributeurs bij de bezorgers aan huis gebracht.
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 werden de postzegels besteld bij Sandd.
We zijn de inpakmedewerkers, distributeurs en bezorgers zeer dankbaar voor hun permanente 
inspanning.

In 2020 zullen de leden die hun e-mailadres hebben opgegeven, de convocaties per e-mail 
ontvangen.

De afgelopen jaren was de secretaris tevens coördinator van de verspreiding van de post.
In verband met de drukke werkzaamheden van het secretariaat is besloten om de coördinatie 
van de verspreiding van de post los te koppelen van het secretariaat. De coördinatie wordt in 
2020 verzorgd door Marijke Egbertzen.

Sociëteit

Bibliotheek
Iedere eerste woensdag van de maand van 9.30-11.30 uur was de bibliotheek in de Sociëteit 
geopend. Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheid om de bibliotheek te 
bezoeken.

Autom atisering
Als extra dienst op het gebied van automatisering is Ton van Steenoven voor eenieder 
beschikbaar voor het ondersteunen voor mensen met automatiseringsvragen. Op de 
woensdagochtend, 1 keer in de 2 weken, is Ton aanwezig in de Sociëteit voor het 
beantwoorden van vragen en het ondersteunen bij computerproblemen.
Deze ochtenden werden tot nu toe druk bezocht.
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De man achter de knoppen, de toetsen en de camera
Door Egbert Vonkeman

De geschiedenis van Ermelo en omgeving wordt tijdens de verenigingsavonden vertoond door 
middel van een laptop en twee beamers. Dat is een deel van mijn activiteiten voor de 
vereniging: het beeld en ook wel met geluid tijdens de avonden. De presentatie die vertoond 
wordt tijdens de avonden, voor aanvang, in de pauze en na afloop, is van mijn hand.
Daarvoor ben ik (on)regelmatig 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 site onder "foto- en video-albums.
Foto's en tekst voor de site lever ik aan Ton van Steenoven, die het vervolgens op de site 
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 om 10.30 uur schuift Steven van Loo aan bij het 
programma "De Stamtafel", in de studio, om even bij te praten over de activiteiten van de 
vereniging. Tijdens dit gesprek komen er historisch gerelateerde onderwerpen aan bod. 
Luisteraars worden geattendeerd op actuele activiteiten en evenementen.
Het is een stukje promotie voor de vereniging.
De uitzending is live te beluisteren via Veluwe FM. 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 van Eikenhorst en Kanselaar.
• Het Comité Open Monumentendag Ermelo bestond uit Jan Bisschop, Evert van de Beek 

Aristien Egbertzen, Tineke Loggers en Ronnie Regeling.
• De coördinatie van de verspreiding van het verenigingsblad en de convocaties werd 

verzorgd door Marijke Egbertzen en Sandra Schriever.
• Webmaster van de verenigingswebsite was Egbert Vonkeman. 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. Natalie Overkamp was verantwoordelijk voor de 
opmaak van het blad.

• Aan het Cultureel Platform werd deelgenomen door Hans Gerards en Sandra Schriever
• 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 maakte deel uit van de Straatnamencommissie.
• De videowerkgroep bestaande uit Frans Koks en Luuk Mensonides) heeft afgelopen jaar 

ruim 200 banden verwerkt. Dit leverde 550 videofragmenten over Ermelo op
• De werkgroep digitale Nieuwsbrief "Nieuwsflits uit de Fabriek" bestond uit: Steven van 

Loo, Aristien Egbertzen, Egbert Vonkeman en Sandra Schriever.
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Werkgroepen

W erkgroep Archeologie 
Door Dick van W ijngaarden

De werkgroep archeologie kwam ook in 2019 regelmatig in actie. De focus lag dit jaar 
hoofdzakelijk op het onderhoud van de grafheuvels. Gewroet door zwijnen noodzaakte ons 
regelmatig het terrein in te gaan om met schep en hark herstelwerkzaamheden te verrichten. 
Plaggen moesten worden teruggezet en aangestampt en grond worden bijgeharkt.
Ons werkterrein is dit jaar flink uitgebreid met het onder beheer krijgen van een groot aantal 
grafheuvels op terreinen van Natuurmonumenten. O.a. op Oud Groevenbeek, langs de 
Drieërweg, de Postweg, de Oude Zwolseweg en de Haspel. Door de prettige contacten met de 
natuurbeheerders Wilco Zwaneveld en Wijnand Francke is er wederzijds vertrouwen 
opgebouwd en mogen we zelfstandig en met een werkvergunning op zak het veld in. Het werk 
bij Natuurmonumenten heeft wel beperkingen. We mogen uitsluitend na het broedseizoen, 
van 1 augustus tot 15 maart arbeid verrichten. Graven doen we niet, uitsluitend zaagwerk; een 
stuk lariksbos verwijderen, takkenhopen verplaatsen, takken zagen, opslag van bramen of 
bomen uitsteken en zichtassen creëren.

Onze werkzaamheden zijn vastgelegd in een werkplan, opgesteld door ADC ArcheoProjecten 
uit Amersfoort. Dit plan wordt zo nu en dan aangevuld of bijgesteld. Irene Velthuis was onze 
contactpersoon, opgevolgd door Rob Datema en vervolgens door Juke Dijkstra.

Alhoewel dit jaar niet zo vaak, mochten we toch tweemaal assisteren bij een opgraving. O.a. 
vanaf 17 juni een week lang, o.l.v. de professionals van ADC, bij het archeologisch onderzoek 
aan de Struikakkers. Dit bedrijf had geen ervaring in het samenwerken met leden van een 
werkgroep maar al snel werd onze enthousiaste hulp en inzet positief ontvangen. Voor de 
werkgroepleden een prachtige en leerzame ervaring want er was genoeg te zien en ook 
daadwerkelijk mee te helpen in de praktijk. In januari konden we meekijken bij het 
archeologisch onderzoek in het Ruijghe Veld en vanaf 19 juli een aantal dagen assisteren bij 
het werk op de camping aan de Morieljelaan 19.

Op 24 april was in Het Pakhuis een bijeenkomst in het kader van het project "Archeologische 
Speurders" gezocht. Verscheidene leden van onze werkgroep hebben inmiddels thuis 
vanachter de computer hun steentje bijgedragen aan dit mooie project. Boringen in het veld 
moeten uitwijzen of de ontdekte heuvels op het beeldscherm ook werkelijk "nieuwe" 
grafheuvels blijken te zijn.

Vervolgens werd vanuit de werkgroep op 12 april deelgenomen aan de Gelderse 
Archeologiedag en op 12 oktober aan de Nationale Archeologiedag in Ermelo.

Het jaarlijks werkgroep uitje vond plaats op de snikhete avond van 24 juni. Henk Jan Zwart 
leidde ons rond door het prachtige natuurgebied De Leemputten. De belangstelling voor 
deelname was groot.

Sinds een aantal jaren zijn we betrokken bij het pottenbakkersovenschervenproject. Vanaf 5 
juli hebben we de scherven van de tweede oven, destijds ontdekt aan de Branderskamp, o.l.v. 
Maarten Wispelweij, in Het Pakhuis, gepoetst en gesorteerd. Op 12 juli vond de afronding 
plaats onder toezicht van aardewerkdeskundige Nina Jaspers.

De eindejaar bijeenkomst werd op 12 december georganiseerd in de sociëteit met o.a. een
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lezing door Maarten over de grafheuvels en de onderzoeksresultaten van het Rimpelerveld. De 
opkomst was enorm.
De werkgroep kreeg in 2019 uitbreiding met negen leden.

W erkgroep Autom atisering
Door Steven van Loo/ Ton van Steenoven

In het afgelopen jaar is er op het gebied van automatisering weer het nodige aan de orde 
geweest. Uitbreiding van middelen en diensten met daarbij de uitgifte en instructie vormden 
een groot deel van de werkzaamheden. Verliepen de werkzaamheden aan de sites en t.b.v. de 
diverse werkgroepen bijna routinematig, dit jaar vroeg met name de ondersteuning van het 
bestuurlijke deel van de vereniging de nodige aandacht.

Opslag digitaal
Zo werd gezocht naar voldoende opslag voor de hoeveelheid digitale bestanden die in de loop 
van de afgelopen jaren is opgebouwd en, uiteraard, nog steeds groeiende is. Het mag als 
bekend worden verondersteld dat de vereniging in hoge mate steunt op de vele vrijwilligers 
die, door de inzet van hun privé middelen, de werkzaamheden grotendeels thuis kunnen 
uitvoeren. Voor de sleutelposities als secretariaat, ledenadministratie en 
penningmeesterschap groeide, met name voor de continuïteit, de behoefte om eigen 
middelen en diensten te verwerven.

Office 365 Online
Werkten we al geruime tijd met Google Drive als centraal punt in de automatisering van 
bestuur en werkgroepen, sedert begin dit jaar kon de vereniging in het kader van donaties aan 
non-profitorganisaties gebruik gaan maken van een pakket Office365 Online met ruim 
voldoende gebruikerslicenties (25) en, daaraan gerelateerd, grote opslagruimte in de Cloud 
(OneDrive). Na een test van het pakket zijn het bestuur en de werkgroep coördinatoren sinds 
oktober hun positie binnen dit pakket aan het verkennen.

Inloopspreekuur
Gezien de groeiende mate waarin automatisering deel uit gaat maken van de werkzaamheden 
binnen de vereniging is het onvermijdelijk dat, zeker op individuele basis, het opdoen / 
opfrissen van kennis en vaardigheden gevraagd zal zijn. Om die reden is besloten om, om de 
twee weken, op de woensdagochtend een "inloopspreekuur" te houden. Rekening houdend 
met feestdagen in de decembermaand zijn de juiste datums terug te vinden in de agenda op 
de website www.ov-ermeloo.nl

Postbezorging
Op het gebied van de postbezorging wordt gewerkt aan het digitaal aanleveren ervan. Dit is 
een proces dat tijd vraagt daar niet iedereen de mogelijkheden daartoe bezit, dit zal gelijke 
tred houden met de ontwikkelingen op dit gebied. Vooralsnog heeft de vereniging van een 
groot aantal leden de toestemming gekregen om er gebruik van te gaan maken. Een van die 
ontwikkelingen is het op een meer frequente basis toesturen van De Fabriek -  Nieuwsbrief. 
Deze zal steeds halverwege de uitgifte van ons verenigingsblad Het Erf verschijnen. De 
nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de werkzaamheden van de werkgroepen en 
de actualiteit op het gebied van het lopende programma. Zoals vooruitblikken op naderende 
en even terugblikken naar juist afgeronde lezingen en excursies. De eerste editie van deze 
nieuwe Nieuwsbrief is nummer 8.
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Reparatie
Mede doordat tot nu toe op ad hoc basis van de digitale weg gebruik werd gemaakt blijkt dat 
een aanzienlijk deel van de in het verleden ontvangen e-mailadressen niet meer werkt. Veelal 
komt dit door verouderde e-mailadressen waar geen wijziging van werd ontvangen maar ook 
door notatiefouten bij het doorgeven ervan. Daarnaast staan ontvangende mailservers soms 
zodanig afgesteld dat automatisch verstuurde e-mail als Spam of Ongewenste post wordt 
beoordeeld. U ontvangt de e-mail wel maar deze wordt dan, preventief, in een aparte map van 
uw Postvak In geplaatst. Er is om die reden een actie gestart om dit fenomeen op te heffen.

W erkgroep Docum entatie, Beeld en Geluid 
Door Aristien  Egbertzen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 heeft Theo Koster afscheid genomen als 
bestuurslid en coördinator van de werkgroep Documentatie.
Theo heeft de afgelopen jaren erg veel werk verzet voor onder andere de Beeldbanken. Dank 
daarvoor. Hij heeft in maart het stokje aan Aristien Egbertzen overgedragen. Gelukkig blijft 
Theo nog wel actief bij de werkgroep Archeologie.
We hebben ook in 2019 weer veel foto's ontvangen, die vervolgens werden gescand en op de 
Beeldbank Foto's werden gezet.
Op 28 november hebben we een fotokijkmiddag gehouden. Met vijftien leden hebben we 
geprobeerd om personen op de foto's te herkennen, zodat de foto's op de Beeldbank minder 
anoniem worden.
Begin 2019 zijn er foto's naar het Gemeente Archief in Ermelo gebracht. Voordat ze daar in het 
Archief worden opgeslagen worden ze in Elburg speciaal bestraald om eventuele schimmels te 
doden en besmettingsgevaar van andere archieven te voorkomen.
Voor de werkgroep Documentatie zijn er nog veel zaken die moeten worden uitgezocht en 
gedocumenteerd. Er wordt aan een handleiding gewerkt waarin staat wat wel en wat niet 
gearchiveerd moet worden. Begin 2020 zal dit klaar zijn en na goedkeuring operationeel zijn.
Er zijn in 2019 diverse objecten voor tentoonstellingen uitgeleend. Zo waren objecten te 
bewonderen in een winkelpand in "de Enk" en in "het Pakhuis". Voor het uitlenen aan derden 
is een officiële Bruikleenovereenkomst gemaakt. Hierin worden de verantwoordelijkheden 
beschreven, om welke objecten (inclusief foto's) het gaat en voor welke periode ze worden 
uitgeleend.
Pieter Blokland is het afgelopen jaar de werkgroep komen versterken.
De Werkgroep Objecten maakt van alle nieuwe objecten altijd één of meer foto's.

De werkgroep Grafmonumenten heeft nieuwe foto's van grafmonumenten tot en met 2016 
gemaakt. Op de Beeldbank Grafmonumenten is nu ook een directe link met de Werkgroep 
Genealogie. Door naar een grafmonument te gaan en daarna op 'persoon' te klikken. Door 
naar een grafmonument te gaan en daarna op 'persoonskaart' te klikken komt de bezoeker bij 
de gegevens van de gezochte persoon.

In 2019 is de Werkgroep Film en Video erg druk geweest met het digitaliseren van films. Eerst 
worden de films gedigitaliseerd en vervolgens worden de opnames gefragmenteerd. Ieder 
stukje film wordt apart geregistreerd en gearchiveerd, zodat het later makkelijk kan worden 
teruggevonden. Het is nog niet zover dat de beelden op de Beeldbank bekeken kunnen 
worden.

Soms komen er grote documenten binnen. Deze moeten gescand worden en omdat we alleen 
een A4 scanner hebben is er een A3 scanner aangeschaft.
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Ook in 2019 zijn er boeken aan de vereniging geschonken. Een bijzondere schenking werd 
ontvangen van de Historische Kring Harderwijk. We kregen van hen een veertigtal boeken die 
betrekking hebben op Ermelo.

De tijden van de inloopochtend op de eerste woensdag van de maand zijn gewijzigd naar 
09.30 -  11.30 uur.
Er is in 2019 weer ontzettend veel werk door de werkgroepen verzet. Dank daarvoor!! 

W erkgroep Dialect en Folklore
Do o r  Ke e sJa n  v a n  Lo o , s e c r t a o r e s  v a n  d e  Wa r k g r o e p  Dia l e k t  en  Fo l k l o r e .

As warkgroep bin wulie ut jaor 2019 vurdrietig begonnen, onze secretaores Gert Nijeboer is op 
5 januaori begraven, naodat hie op 29 december 2018 onverwachts is overleejun in de leeftied 
van 71 jaor.
As nieje secretaoris is KeesJan van Loo an 'e steld, met Jan Mazier as notulist. Dit jaor bin we 
10 keer bie mekaor 'e weest, waor over van alles en nog wat 'epraot is. Ut het in ieder geval 
dur toe 'eleid, dat elk kwartaol een paor stukjes 'ekommen bin in Van 't Arf van Armel. Nog 
twee leejun van de warkgroep bin ons ontvallen in ut ofgelopen jaor.
In april Jan van Willigen en in juli Henk Loedeman. Wulie bin elke maond naor Putten 'e weest 
veur un praotjun op Radio Veluwe FM, um ut Armeloos tu laoten heuren.
Ons warkgroeplid van ut eerste uur Annie van de Top-Koekoek is der an 't end van ut jaor mee 
'estopt, nao 10 jaor. Oek hen wulie dur twee nieje club leejun bie 'e kregen, en wel twee 
vrouwluu, Jannie Staal en Jannie van Nijhuis. Noen bin we nog an ut rondkieken of tur nog 
echte Armeloers bin, die samen met ons dur an willen warken um onze eigen taol levendig te 
houwen.

W erkgroep Genealogie 
Door Hans Gerards

De werkgroep brengt de Ermelose bevolking van de laatste twee eeuwen in kaart. Negen 
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. 5300 personen en zijn er 20000 documenten te 
raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit de Ermelose huwelijkspartners uit de jaren 1870 
tot 1940. Verder zijn de genealogische gegevens uitgezocht van diverse overlijdensadvertenties 
afkomstig van Ermelo-Veldwijk. De verwerking hiervan in de Ermelose Databank moet nog 
starten.
Iedere maand heeft de werkgroep een bijeenkomst in ons verenigingsgebouw om de 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

Open M onum entendag Comité 
Door Jan Bisschop

Het thema van Open Monumenten dag 2019, was "Plekken van Plezier".
Dit was voor ons als comité een leuke uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
Verschillende onderwerpen die min of meer betrekking hadden op het thema passeerden de 
revue.
We mogen zeggen dat we een mooi en gevarieerd programma in elkaar hebben gezet.
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Voor het onderwerp 'Recreatie in vroeg tijden' heeft Hans van Dijk veel voor ons kunnen 
betekenen, met een lezing over 'Recreatie in vroeger tijden' in Ermelo in het Pakhuis en in de 
middag nog een lezing over Boschhuis Drie en omgeving.
Ook heeft Hans het boekje in elkaar gezet, "Een fietstocht anno 1910", langs diverse plekken 
waar in vroegere tijden al recreatie en plekken van plezier waren. De belangstelling voor deze 
fietstocht was groot. In Oud Veluws kledij hield Nely Klarenbeek een voordracht over de Sage 
van Het Solse Gat bij Het Solse Gat.
In 2019 bestond de Jan van Schaffelaar kazerne 80 jaar. In het kader hiervan was er een open 
dag en kon men ook de historische collectie van de KMS bezichtigen. Hiervoor was ook veel 
belangstelling. Keep them Rolling verzorgde het vervoer vanaf het Molenaarsplein naar de 
kazerne in oude legervoertuigen. De druivenkas op Groevenbeek en de Kanovijver waren ook 
al lang plekken van veel plezier en konden niet ontbreken. De schietvereniging Piet Cronjé 
hield open huis, een plek waar je niet zo gauw komt. Bij het bekijken van de schietbaan 
waande je je weer helemaal in de jaren 60. In de Zendingskerk kon men genieten van een 
expositie en een pianoconcert. Gert Staal deed mee met een fototentoonstelling in: "De Hof 
van Minemeu".
We kunnen terugkijken op een hele mooie dag.
Met veel plezier gaan wij ons weer inzetten voor de Open monumentendag van 2020.

Contacten met de gemeente
In 2019 hadden de voorzitter en de secretaris gesprekken met H. de Haan en L. van de Velde. 
Door de komst van de nieuwe wethouder is het kwartaalgesprek teruggebracht naar twee keer 
per jaar. Dit jaar is er één gesprek geweest.
Door ons bestuur werd een agenda met daarin de gesprekspunten opgesteld. Een ambtenaar 
van de gemeente legde het gesprek 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.

(Pannen)Fabriekje van Knevel en Oor
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In 2019 waren er contacten met de gemeente over:

• Pannenfabriekje (De Fabriek), Hamburgerweg
• Actuele bouwplannen dorp en instellingsterreinen
• Open Monumentendag Ermelo 2019
• Gebiedsvisie Veldwijkterrein
• Hut van Cartouche
• Bestemming "De Hooge Riet"
• Boerderijtje Zeeweg 42
• Gemeentelijke Monumentenlijst
• Vastgestelde en handhaving van de Erfgoedverordening
• Straatnaamgeving "De Telgterhoek" aan de Oude Telgterweg en project de 

Driesprong
• Depot historische materiaal: o.a. Scherven pottenbakkersovens
• Archeologische activiteiten in Ermelo

Daarnaast zijn er contacten met enkele raadsleden geweest, over de boerderij de Heuvel (GGZ- 
terrein) en de "bunker", die in 1941 is aangelegd door de Duitse Wehrmacht (langs de A28).

Financiële verantwoording 2019
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 betreft onder meer post inpakken en bezorgen, administratie, automatisering en 
beheer website, beheer en schoonmaak verenigingsruimte, en bedraagt ongeveer EUR 20.000 
per jaar.

Resultatenrekening
Bij de baten en lasten viel in 2019 de ene post wat lager en de andere post wat hoger uit. Er 
waren twee uitschieters.

De post "Administratiekosten/kantoorartikelen'' viel aanzienlijk lager uit dan begroot, omdat 
er nog voldoende voorraad postzegels was. Het komende jaar zullen er wel weer postzegels 
aangeschaft moeten worden.
Van het Pakhuis is EUR 1.725 ontvangen voor de deelname aan het "Verhalencafé Blik op 
Ermelo". Dit bedrag is geboekt onder de post ''Ontvangen donaties'', waardoor deze post 
aanzienlijk hoger uitkomt dan begroot.

Er is een donatie (EUR 564) ontvangen vanuit de Rabobank Randmeren Clubkas Campagne. 
Daarnaast waren er diverse kleinere en grotere giften van particuliere gevers en leden.

De post ''Overige algemene kosten'' is de kerstattentie die de vrijwilligers (circa 90 personen) 
jaarlijks krijgen voor de inzet in het afgelopen jaar, alsmede de kosten van de 
vrijwilligersavond.

De post ''Inkomsten diversen'' zijn de huuropbrengsten (EUR 600 per jaar) die de vereniging
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ontvangt voor het medegebruik van de verenigingsruimte door het Open Monumentendag 
comité.

De resultatenrekening 2019 is afgesloten met een batig saldo van EUR +1.051.

Balans
''Reservering automatisering'' (EUR 5.531) 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 a 3 boeken uit te kunnen geven. In het beleidsplan 2014-2020 worden 
enkele voorbeelden genoemd.

''Reservering jubileum'' (EUR 4.500) 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.

''Reservering nieuwe huisvesting'' (EUR 12.100) is bestemd voor de kosten (o.a. inrichting) die 
samenhangen met de toekomstige verenigingsruimte.

Een deel van de leden heeft de contributie 2019 nog niet betaald (EUR 1.360). Een ander deel 
heeft de contributie voor het komende jaar al vooruitbetaald (EUR 1.175).

Begroting
Bij het opstellen van de begroting 2020 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.

Met de financiële verantwoording 2019 en de begroting 2020 in de hand ziet het bestuur de 
toekomst van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo wederom met vertrouwen tegemoet.
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31 december 2019

Resultatenrekening 2019 begroting 2020 
baten

begroting 2020 
lasten

baten
2019

lasten
2019

begroting 2019 
baten

begroting 2019 
lasten

baten
2018

lasten
2018

Bestuurskosten € 500 € 0 € 600 € 563
Zaalhuur/kosten sprekers/excur. € 2.900 € 2.935 € 3.100 € 3.340
Reclamekosten/PR € 0 € 0 € 600 € 471
Contributies en abonnementen € 1.200 € 1.309 € 1.100 € 999
Administratiekosten/kant.artn € 2.900 € 1.583 € 3.100 € 4.240
Kosten Erf van Ermel € 8.500 € 8.298 € 8.200 € 8.199
Verenigingsruimte € 9.800 € 9.760 € 8.900 € 8.308
Aankoop boeken/diversen € 300 € 349 € 300 € 1.718
Overige algemene kosten € 1.800 € 2.157 € 1.600 € 1.992
Reservering Papiermolen € 0 € 0 € 0 € 1.000
Reservering jubileum € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 18.000
Reservering automatisering € 0 € 0 € 0 € 250
Reservering opstarten werkgpn € 0 € 0 € 0 € 750
Reservering nieuwe huisvesting € 0 € 0 € 0 € 10.000
Kosten jubileum € 0 € 0 € 500 € 27.500
Kosten onderhoud digitalisering € 0 € 0 € 0 € 22
Kosten werkgroepen € 0 € 188 € 0 € 241
Kosten bank € 350 € 369 € 450 € 408
Ontvangen contributie € 26.000 € 25.835 € 26.000 € 26.321
Ontvangen sponsors € 0 € 0 € 0 € 9.850
Ontvangen donaties € 1.600 € 3.426 € 1.600 € 9.501
Verkoop boeken/diversen € 600 € 713 € 800 € 1.275
Opbrengst advertenties € 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400
Inkomsten, diversen € 600 € 623 € 600 € 1.738
Rente deposito € 50 € 3 € 50 € 2

Resultaat € 0 € 3.051 € 0 € 2.086
€ 30.250 € 30.250 € 32.000 € 32.000 € 30.450 € 30.450 € 70.087 € 70.087
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Oudheidkundige Vereniging Ermeloo 31 december 2019

Balans 2019 Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva
2019 2019 2018 2018 2017 2017

Kapitaal € 74 -€ 2.012 -€ 675
Reservering automatisering € 5.531 € 6.825 € 7.734
Reservering Papiermolen (boekenfonds) € 15.000 € 15.000 € 16.000
Reservering jubileum € 4.500 € 2.500 € 20.000
Reservering opstarten werkgroepen € 6.908 € 6.908 € 7.748
Reservering nieuwe huisvesting € 10.100 € 10.100 € 100
Waarborgsom huur verenigingsruimte € 600 € 600 € 600
Rabo bank rekening courant € 18.678 € 15.152 € 14.035
Rabo bank rendement € 26.588 € 26.586 € 36.579
Kas verenigingskraam € 100 € 100 € 100
Nog te ontvangen rente rendementrekening € 3 € 2 € 8
Nog te ontvangen contributie € 1.360 € 420 € 270
Vooruit ontvangen contributie € 1.175 € 575 € 1.625
Vooruit ontvangen sponsors € 0 € 0 € 4.700
Nog te betalen kosten Erf van Ermel € 932 € 1.564 € 0
Nog te betalen kosten bank € 58 € 14 € 14
Vooruit betaalde huur verenigingsruimte € 0 € 700 € 650
Vooruit betaalde kosten jubileum € 0 € 0 € 2.000
Vooruit betaalde aankoop boeken € 0 € 0 € 1.500
Voorgeschoten OMD € 0 € 0 € 169

Resultaat € 3.051 € 2.086 € 1.337
€ 47.329 € 47.329 € 43.560 € 43.560 € 57.247 € 57.247
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Tot slot
Er is een mooi, druk en succesvol jaar afgesloten. Het jaar 2019 is inmiddels verleden tijd. 
Dank aan de leden die ons ook dit 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 2020 zet de vereniging zijn activiteiten voort en staan de deuren van het historische 
Fabriekje 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
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Woensdag 25 maart 2020

Kennis van het verleden 
biedt zicht op de toekomst

Verenigingslocatie: Sociëteit "Ermeloo"
Kon. Emmalaan 27a 3851XD Ermelo
www.ov-ermeloo.nl
KvK nr: V 94121 IBAN L11RABO0387737375

http://www.ov-ermeloo.nl

