
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo  

op 6 december 2022 

 

________________________________________________________________ 

 

Met kennisgeving afwezig: F. Lindelauf, J. W. Jonker, J. Nijboer, A.M. Weststrate, 

A. Vijge, J. Verhage, B. van Dijk en mevrouw Koks-Roza 

 

31 stemgerechtigden 

________________________________________________________________ 

 

Opening door waarnemend voorzitter Hans Gerards 
In overleg met de voorzitter S. van Loo zal de waarnemend voorzitter H. Gerards de ALV 

voorzitten. De waarnemend voorzitter heet de aanwezigen welkom. E. Vonkeman 

(projectgroep Huisstijl) en G. Heemskerk (werkgroep Documentatie) gaan een 

presentatie geven. 

Notulen van de Algemene vergadering van 11 mei 2022 

Over de notulen van de ALV van 11 mei 2022 zijn geen vragen. 

De notulen worden goedgekeurd en aangenomen. 

 

Statutenwijziging 

De aanleiding tot het wijzigen van de statuten wordt besproken. Het voorstel is om de 

naam te veranderen van ‘Oudheidkundige Vereniging Ermeloo’ in ‘Vereniging Historisch 

Ermeloo’. Het woord ‘Oudheidkundige’ wordt vaak geassocieerd met een vereniging voor 

alleen ouderen, maar de historie van Ermelo is voor jongeren en ouderen. Vorig jaar is 

de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon) in werking getreden. Deze wet geldt 

ook voor verenigingen. Het wijzigen van de naam van de vereniging en het voldoen aan 

de WBTR kan alleen via een statutenwijziging.  

 

Via de e-mail heeft de heer J. Pap de volgende vragen gesteld:  

Vraag: Artikel 2 lid d, het digitaal beschikbaar maken van historisch materiaal van 

Ermelo. Zijn advies is om naast het beschikbaar maken ook het beschikbaar stellen toe 

te voegen. Artikel 2 lid d, wordt gewijzigd in ‘het digitaal beschikbaar maken en/of 

beschikbaar stellen van historisch materiaal van Ermelo’. 

Opmerking van de waarnemend voorzitter: Tussen ‘beschikbaar maken en beschikbaar 

stellen’ wordt en/of geplaats, omdat het vanuit de privacywetgeving niet altijd mogelijk is 

om materiaal vrij te geven. 

Vraag: Artikel 18 lid 1, wordt voorgesteld om de reglementen door het bestuur te laten 

vaststellen. Hoe worden de leden daarover geïnformeerd? 

Antwoord van de waarnemend voorzitter: Het bestuur werkt aan het maken van een 

verenigingshandboek. Hierin worden ook de vastgestelde en nieuwe reglementen 

opgenomen. De planning is om in de loop van 2023 het verenigingshandboek op de 

website van de vereniging te plaatsen. 

 

Vraag G. Heemskerk: De huidige naam van de vereniging is een sterk merk. Waarom zou 

je een sterk merk dan moeten wijzigen? Hij vindt het jammer dat de sterke naam wordt 

gewijzigd, maar verbindt er geen consequenties aan. 



De heer Mulder bevestigt dat de naam soms in relatie met ‘oubollig’ wordt gebracht. 

A. Egbertzen geeft aan dat de vereniging een samenwerkingsverband is aangegaan met 

Groevenbeek. Voor de werkgroep Documentatie is een stagiaire werkzaam. Met de 

nieuwe naam wil de vereniging ook interesse voor de jonge generatie wekken. 

Vraag T. van Steenoven: Hoe gaat de nieuwe naam uitgedragen worden? 

De nieuwe naam gaat publiciteit krijgen via het verenigingsblad Van ’t Erf van Ermel, 

website van de vereniging, verenigingsactiviteiten en lokale/regionale pers.  

 

De statuten zijn doorgenomen en de 31 stemgerechtigden hebben geen bezwaar 

gemaakt. Hiermee zijn de statuten goedgekeurd en aangenomen. 

 

De statutenwijziging is inhoudelijk en juridisch getoetst door notariskantoor Doorn Jacobs 

in Ermelo. De statuten worden namens de vereniging ondertekend door de voorzitter,  

S. van Loo en de secretaris, S. Schriever. 

 

Contributie 

De contributie is een paar jaar niet verhoogd. De prijsverhogingen van het afgelopen jaar 

hebben gevolgen voor de financiën van verenigingen. Het voorstel is om de contributie 

gering te verhogen van € 20,00 naar € 21,00 per jaar. Door de contributie nu vast te 

stellen in plaats van volgend voorjaar in de Algemene ledenvergadering kunnen de 

penningmeesters hiermee rekening houden in de begroting 2023. 

Vanuit de zaal stellen meerdere leden voor om de contributie met € 2 te verhogen. 

Het voorstel wordt afgewezen, omdat maar een klein aantal leden van de vereniging 

aanwezig is.  

Alle stemgerechtigden stemmen met de verhoging van de contributie van € 20 naar  

€ 21 in. 

 

Nieuwe huisstijl en logo 

E. Vonkeman geeft een presentatie over de huisstijl en het logo. Het huidige logo is niet 

duurzaam. Bij het afdrukken wordt er veel inkt verbruikt. Daarnaast is de huidige trend 

bij verenigingen: een eenvoudig direct herkenbaar logo. 

De opdracht voor het ontwerpen van een logo is uitbesteed aan Scholten Reclamebureau 

Ermelo. Het nieuwe logo is mede tot stand gekomen door Gert Schuurman.  

Vraag T. van Steenoven: Het logo is qua afbeelding gekoppeld aan het huidige 

verenigingsgebouw. Wil de vereniging hier blijven?  

Antwoord: De vereniging heeft de intentie om voor langere tijd in het huidige 

verenigingsgebouw te blijven. 

 

De onderbouwing van het nieuwe logo en beeldmerk 

Reeds lang gebruikt de vereniging als logo het oude gemeentewapen van de vroegere 

gemeente Ermelo (toen Nunspeet er nog bij was). Op zich is daar niets mis mee. Het 

wapen is historisch en herkenbaar voor iedereen.  De functionaliteit van een logo is 

voornamelijk de herkenning. Het moet simpel zijn en toch iets weergeven, waar de 

organisatie voor staat. Er is voor gekozen, dat het nieuwe logo een moderne uitstraling 

heeft. Nu de vereniging een vast onderkomen heeft in De Fabriek, is het contour van dit 

karakteristieke gebouw het hoofdbestanddeel van het nieuwe logo. Uiteindelijk zullen 

vanuit dit gebouw alle activiteiten van de vereniging plaatsvinden. Uitermate belangrijk 

in het logo is de afbeelding van het ronde venster. Dit onderdeel kan separaat gebruikt 

worden om de aandacht erop te vestigen, dat iets specifiek van de vereniging afkomstig 

is. Als we het ronde venster goed bekijken, kunnen we ontdekken, dat de beglazing 

bestaat uit een kleine cirkel met daarom heen vier grote cirkels. De kleine kern geeft aan 

dat de vereniging ooit klein is begonnen met een paar leden met een warm hart voor 

historie. De grote cirkels geven de groei van de vereniging aan met daaruit voortkomend 



de specialisatie naar deelgebieden (de werkgroepen). De cirkels bevinden zich nog steeds 

in de cirkel van het totale ronde raam, dat staat voor de totale vereniging. 

 

Het logo/beeldmerk en lettertype zijn een bewuste keuze voor duurzaamheid en 

uniformiteit. 

 

Alle stemgerechtigden stemmen met het nieuwe logo/beeldmerk in. 

 

Beeldbank verenigingsblad 

G. Heemskerk presenteert de nieuwe beeldbank van het verenigingsblad Van ’t Erf van 

Ermel op de website van de vereniging. Alle uitgaven van het verenigingsblad zijn 

gedigitaliseerd. 

Het bestuur heeft besloten om de uitgaven van de laatste 5 jaar niet op de website te 

plaatsen.  

De nieuwe beeldbank wordt binnenkort vrijgegeven en is voor iedereen toegankelijk. 

Woensdagochtend is de werkgroep Documentatie in de Fabriek voor uitleg aanwezig. 

 

Rondvraag  
Volgend jaar start het Historisch Café. J. Bogaards biedt haar medewerking aan. 

Vraag van A. Egbertzen: Gisteren is historie! De veranderingen in Ermelo moeten op 

beeld worden vastgelegd. Zijn er aanwezigen die de veranderingen in een wijk willen 

vastleggen?   

 

Sluiting 

H. Gerards sluit de vergadering. 

De heer Mulder bedankt voor de mooie vrijwilligersattentie. 

 

 

 

 

Hans Gerards      Sandra Schriever 

waarnemend voorzitter    secretaris 

 

 

 

 


