Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” op 21 maart 2019
Op de algemene ledenvergadering is de presentielijst door 36 personen getekend, waarvan 35
personen stemgerechtigd zijn.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda ontvangen.
Met kennisgeving zijn afwezig: N. Klarenbeek (bestuurslid), H. Loedeman (bestuurslid) J. v.d. Brink,
College B & W Ermelo, M. A. Soetens, A. Vijge en T. Hazeu

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, Steven van Loo, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.

2. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter vraagt of er nog aanvullingen op de agenda zijn. De aanwezigen geven geen
aanvulling aan.
De voorzitter bedankt een ieder voor de giften van het afgelopen jaar.
Er kan nog niet veel over de huisvesting worden gezegd. De vereniging heeft de intentie om naar
de Pannenfabriek te gaan. Het bestuur is in gesprek met E. Bilder. Het bouwplan is door de
welstandscommissie goedgekeurd. De Pannenfabriek is het enige industriële erfgoed in Ermelo. De
gevels zullen blijven behouden en aan de achterkant komt een aanbouw.
Het bestuur moet nu kijken of deze huisvesting op termijn betaalbaar is. De vereniging moet
bestaan van de contributie. De 3 belangrijkste pijlers van de vereniging zijn: het verenigingsblad
Van ’t Erf van Ermel, de verenigingsavonden en de werkgroepen.
Herhaaldelijke zijn de leden opgeroepen voor de opgave van hun e-mailadres. Er zijn nog steeds
weinig e-mailadressen bij de vereniging bekend.
De bibliotheek is iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 uur tot 12.00 uur geopend.

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 maart 2018
De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen vragen. De notulen worden goedgekeurd en
ondertekend door de voorzitter en secretaris.

4. Jaarverslag 2018
De secretaris neemt het jaarverslag van 2018 door. Het was een jubileumjaar vanwege het 40-jarig
bestaan van de vereniging. De vele activiteiten, verenigingsbijeenkomsten en feesten worden
chronologisch beschreven.
Het ledenbestand van de vereniging staat op 1353 leden en is met 12 leden afgenomen. In de
commissies en werkgroepen is er 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. Binnen de
werkgroep is er een nieuwe pool bijgekomen. De heren L. Mensonides en F. Koks zijn oude
videobanden en films aan het digitaliseren.
Het afgelopen jaar was er contact met de burgemeester, wethouder H. de Haan en politieke
partijen. In het jaarverslag bevindt zich een lijst met onderwerpen waarover in 2018 is gesproken.

Er zijn geen vragen over het jaarverslag, geschreven door de secretaris.

5. Financieel jaarverslag 2018
Het was een speciaal jaar vanwege de uitgave van het jubileumboek "Rond Ermel’s Kerk" met extra
inkomsten door donaties van leden en sponsoren. De overige inkomsten en uitgaven kwamen
overeen met die van een regulier jaar.
In de afgelopen jaren is er een financiële reserve opgebouwd, waardoor de Oudheidkundige
Vereniging beschikt over een gezonde financiële buffer.
De contributie bedroeg EUR 20. Zonder de inzet van de vrijwilligers zou de contributie EUR 30-40
bedragen. Binnen een aantal jaren zal de contributie waarschijnlijk weer omhoog moeten.
Bij de lasten 2018 waren er enkele uitschieters, maar waar de ene post wat lager uitviel, viel de
andere post wat hoger uit.
Bij de begrote jubileumkosten was er wel een ruime besparing van EUR 1.200. De oorzaak van deze
meevaller was het niet uitgeven van een jubileumkrant.
In het jubileumjaar is er EUR 9.501 aan donaties binnengekomen. Van de Rabobank Randmeren
Clubkas Campagne werd EUR 615 ontvangen voor de bibliotheek van de vereniging.
De post ''overige algemene kosten'' was o.a. bestemd voor de kerstattentie van de vrijwilligers. De
post ‘’kosten jubileum’’ (EUR 500) betreft een nog uit te voeren scholenproject in het kader van
het jubileumboek.
De post ''Inkomsten diversen'' zijn de huuropbrengsten ( EUR 600 ) die de vereniging ontvangt voor
het medegebruik van de verenigingsruimte door het Open Monumentendag comité.
De resultatenrekening 2018 is afgesloten met een overschot van EUR 2.086.
De heer D. Kanselaar vraagt naar aanleiding van de post sponsoren of het genoemde bedrag een
strategische keuze is? De penningmeester geeft aan dat het ontvangen sponsorgeld voor het
jubileumboek was. Er zijn op dit moment geen sponsoren. Het werven van sponsoren is wel een
aandachtspunt voor het bestuur. Mogelijk is dit een taak voor de nieuwe penningmeester.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond uit de heren van Eikenhorst en Waversveld. De heer van
Waversveld neemt het woord. Op 20 februari zijn de heren bij de penningmeester geweest. Zij
complimenteren de penningmeester met de wijze waarop hij de financiële boekhouding heeft
gevoerd.
De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge. De heer Eikenhorst treed af. De heer
Waversveld blijft nog een jaar in de kascontrole commissie. Dick Kanselaar meldt zich aan voor de
kascontrolecommissie voor 2019.

7. Begroting 2018
Het is een reguliere begroting waarin wordt gestreefd om de uitgaven en inkomsten ongeveer
gelijk te houden. De reservering voor de post administratie is wat lager gehouden. Dit jaar is er een
overstap van PostNL naar Sandd gemaakt, wat een besparing opleverde.
De ''reservering automatisering'' (EUR 6.825) is voor de aanschaf van computers/digitalisering,
kosten voor de websites van de vereniging en social media. De ''reservering papiermolen
(boekenfonds)'' (EUR 15.000) is bestemd voor het uitgeven van boeken in eigen beheer. De
''reservering jubileum'' (EUR 2.500) is onder meer bedoeld om tijdens het eerstvolgende jubileum
om de extra activiteiten te bekostigen. Jaarlijks wordt er EUR 2.000 in deze reservering gestopt.
Voor het opstarten van nieuwe werkgroepen is een reservering van EUR 6.908. Voor de

toekomstige verenigingsruimte is er EUR 10.100 gereserveerd. De donaties die dit jubileumjaar
ontvangen zijn, zijn toegevoegd aan deze reservering om de komende kosten te kunnen dekken.
Een deel van de leden heeft de contributie van 2018 nog niet betaald (EUR 420). Een ander deel
heeft de contributie voor het komende jaar al vooruit betaald (EUR 575). Er komt ongeveer EUR
26.000 aan lidmaatschapsgelden binnen. De contributie bedroeg EUR 20. De voorzitter stelt voor
om het contributiebedrag niet te verhogen. De aanwezigen stemmen in.

8. Bestuursverkiezing
De bestuurstermijn van Nely Klarenbeek, Jan Bisschop en Hans Gerards is afgelopen. Alle drie
stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De voorzitter vraagt of de
aanwezigen kunnen instemmen met de herbenoeming van Nely, Jan en Hans. Alle aanwezigen
stemmen in.
Theo Koster en Gertjan van Assen treden af en stellen zich niet herkiesbaar.
Theo is de grondlegger van de Beeldbanken en de man van de verhuizingen. Er zijn momenteel
bijna 6 Beeldbanken. Theo blijft de post rondbrengen en zijn activiteiten bij de werkgroep
archeologie continueren. Gertjan heeft de functie als penningmeester 6 jaar vervuld. Hij blijft zijn
functie nog tot 1 juli uitoefenen. De functie is nog niet ingevuld.
Aristien Egbertzen stelt zich verkiesbaar. Aristien is door Theo ingewerkt en heeft al een aantal
maanden meegelopen. De aanwezigen stemmen in met de toetreding van Aristien in het bestuur.

9. Rondvraag
Gert Poolen vraagt waarom de contributie toch niet een klein beetje wordt verhoogd? De
voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft gekozen om dit jaar de contributie niet te verhogen,
omdat we het voorlopig met EUR 20 kunnen doen. Als de komende jaren het ledental zou afnemen
moeten we misschien maatregelen nemen.
Dick Boll geeft aan dat hij veel bewondering heeft voor het werk dat Luuk Mensonides en Frans
Koks verrichten met het digitaliseren van video- en filmmateriaal.
Dick van Wijngaarden geeft als tip om nog postzegels bij Sandd in te kopen i.v.m. de overname van
Sandd naar PostNL.

10. Sluiting
Aangezien er verder geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter om 20.30 uur de officiële
vergadering met dank voor een ieders inbreng.

Ermelo, 21 maart 2019

A.G.M. Schriever-Kaestner, secretaris

St. van Loo, voorzitter

