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Beleidsplan Oudheidkundige Vereniging Flehite 
 
Statuten. 
Volgens de statuten heeft de OVF als doel: 
 
Het stimuleren van de liefde tot en de studie van de historie en de heemkunde, beide in de ruimste 
zin genomen, van het gebied bestreken door de oude gouw Flehite. Ze tracht dit doel te bereiken 
door: 
1. de instandhouding en uitbreiding van het museum te Amersfoort te bevorderen; 
2. zoveel mogelijk medewerking te verlenen tot instandhouding en restauratie van oude gebouwen, 

historische monumenten en andere oudheidkundige zaken te Amersfoort en in de vroegere 
gouw Flehite; 

3. het houden van bijeenkomsten ter bespreking van oudheidkundige onderwerpen tot 
bevordering van de kennis van geschiedenis, (archeologie) en kunst; 

4. andere geoorloofde middelen, welke tot het doel dienstig kunnen zijn. 
 
A. Statuten. 

 De vereniging heeft na de overdracht van de gebouwen aan de gemeente een andere relatie 
dan voorheen met het museum. Formulering onder “1” suggereert een grotere 
betrokkenheid dan momenteel aanwezig is. Gebleven is onze betrokkenheid bij een groot 
deel van de collectie (meer dan 50%). De collectiecommissie (zie hierna bij C) heeft samen 
met het museum speerpunten verzamelbeleid ontwikkeld. Deze vormen het kader voor 
verwerving van stukken voor het museum. Financiering vanuit de Stichting Fonds Bos (SFB; 
zie hierna bij C). 

 Werkgebied: “oude gouw Flehite”. Tegenwoordig zeker geen geografisch herkenbare 
grootheid. En binnen dat gebied zijn inmiddels verscheidene andere historische 
verenigingen/kringen aanwezig. Werkgebied inperken tot Amersfoort e.o. Deze, nog niet erg 
concrete aanduiding, verplicht wel tot regelmatig overleg met instanties met vergelijkbaar 
doel zoals de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische 
Vereniging Soest-Soesterberg. 

 Domeinnaam www.historisch-amersfoort.nl is goed. 

 Opvallend is de aandacht voor “kunst” onder “3”. De Collectiecommissie heeft speerpunten 
voor het verzamelbeleid geformuleerd. Binnen SFB uitgangspunt voor financiering: “kunst 
van voor 1950”. 
 

B. Doelstelling vereniging. 

 We geven prioriteit als vereniging - en daar ontlenen we ook de identiteit van de vereniging 
aan -  aan het enthousiast maken voor geschiedenis van een brede doelgroep en voor het 
behoud van het (culturele) erfgoed. Daarbinnen zijn subdoelgroepen cq aandachtsvelden te 
formuleren. We richten ons eerst op een voldoende/aantrekkelijk aanbod voor 
enthousiaste/trouwe (aspirant-)leden en pas daarna op de brede doelgroep. 

 We maken als informatiemiddel voor leden en belangstellenden gebruik van een 
maandelijkse digitale Nieuwsbrief. 

 We participeren in de uitgave van De Kroniek, tijdschrift voor historisch Amersfoort en geven 
jaarlijks het Historisch Jaarboek Flehite uit. De uitgeversfuncties zijn ondergebracht in de 
Stichting Flehite Publicaties (zie hierna bij F). Verder bieden we de leden en andere 
belangstellenden een interessant lezingenprogramma, dat wordt op gesteld door de 
Evenementencommissie (zie hierna bij E). 

 We trachten de jeugd te interesseren voor de geschiedenis evenals nieuwe Amersfoorters. 

 We streven er naar als vereniging een spil in het web van historisch Amersfoort te zijn; 
daartoe participeren we in de organisatie van jaarlijkse evenementen (Open 

http://www.historisch-amersfoort.nl/
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Monumentendag, Maand van de Geschiedenis) en het maandelijks met andere 
erfgoedpartners georganiseerde Historisch Café. De tweejaarlijkse Brongerslezing (zie hierna 
bij E) beoogt een ontmoetingsplatform te bieden voor allen die geïnteresseerd zijn in de 
historie van onze regio. 

 
C. Instandhouding en uitbreiding van het museum te Amersfoort te bevorderen. 

 Stichting Fonds Bos beheert een vermogen van waaruit verwervingen voor het museum 
kunnen worden bekostigd (naast ondersteuning door middel van subsidies van activiteiten 
van derden die passen binnen de doelstelling van de vereniging). 

 De collectiecommissie adviseert het bestuur/SFB inzake aankopen op basis van de 
geformuleerde speerpunten voor het collectiebeleid, binnen de financiële ruimte die de SFB 
biedt. 
 

D. Zoveel mogelijk medewerking te verlenen tot instandhouding en restauratie van oude 
gebouwen, historische monumenten en andere oudheidkundige zaken te Amersfoort en in de 
vroegere gouw Flehite; 

 De OVF heeft een Monumentencommissie (MOVF). Deze formuleert in overleg met de 
vereniging een eigen beleid, zowel ten behoeve van een consistente reactie op 
gemeentelijke plannen als van het plaatsen van zaken op de gemeentelijke agenda;  

 Samenwerking nastreven met verwante organisaties (Siesta, Bond Heemschut), zo mogelijk 
door middel van personele unies. 
 

E. Het houden van bijeenkomsten ter bespreking van oudheidkundige onderwerpen tot 
bevordering van de kennis van geschiedenis en kunst. 

 De evenementencommissie organiseert jaarlijks een aantrekkelijk lezingenprogramma. 

 Deze bijeenkomsten bieden een platform waar kennisoverdracht plaatsvindt. Niet strikt 
gekoppeld aan Amersfoort, maar we zoeken ook aansluiting bij landelijke 
evenementen/tentoonstellingen. 

 Naast “losse onderwerpen” seriematige opzet, zo mogelijk uitlopend op een publicatie. 

 We houden rekening met de lezingenprogramma’s van partners en zoeken waar mogelijk 
naar verbindingen. 

 Eens per jaar verzorgt de collectiecommissie en de monumentencommissie een lezing. 
Nagaan of een dergelijke afspraak ook is te maken met partners: bijvoorbeeld Siesta, 
Gemeente (bureau Monumentenzorg/Archeologie) 

 Elke twee jaar de Brongerslezing, georganiseerd in samenwerking met HKH, HKL, HVSS, 
uitbouwen tot Amersfoorts historisch evenement/historisch netwerk voor Eemland. 
NB: de Brongerslezing is in de plaats gekomen van de Flehiteprijs en is een hommage aan ons 

erelid dr. J.A. Brongers. 

 Daarnaast ook rondleidingen per fiets of voet en excursies. 
 

F. Kennisoverdracht door middel van (digitale) publicaties. 

 De OVF participeert in de redactie van de  Kroniek (gezamenlijke uitgave van OVF, 
Museum/AiC, Gemeente Amersfoort, Archief Eemland, STAA). De administratie van dit 
tijdschrift is ondergebracht in de Stichting Flehite Publicaties (SFP). 
NB: de SFP is voortgekomen uit een stichting die is gevormd ter gelegenheid van het 125-jarig 

bestaan van de OVF (2003). Deze stichting is nauw gelieerd aan de OVF, daar het bestuur 
de leden van de Stichting benoemt. Het bestuur van de OVF functioneert als 
kascontrolecommissie van de SFP. 

 Uitgave Historisch Jaarboek (Stichting Flehite Publicaties). De redactie van het Jaarboek is 
zelfstandig. 

 De Historische Tijdbalk is geïncorporeerd in onze website www.historisch-amersfoort.nl. 
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G. Diversen. 

 Bestuursconcept 
Om als bestuur een directer contact te hebben met de verenigingsonderdelen is het 
volgende bestuursconcept vastgesteld. 
Het bestuur bestaat uit ca 5 personen (waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester), 
dat zich bezighoudt met ontwikkeling totaalvisie, organisatie (waaronder aansturen van 
verenigingsonderdelen/werkgroepen), bestuur en in- en externe communicatie (corporate 
PR). Het bestuur van SFB en van SFP heeft statutair een verbinding met bestuur OVF. 
Visieontwikkeling (beleidsplan/jaarplanning) gebeurt in beginsel in de verschillende 
verenigingsonderdelen die ook voor de agenda van het overleg zorgen: 
Evenementencommissie, Monumentencommissie, Collectiecommissie, Stichting Fonds Bos, 
Stichting Flehite Publicaties w.o. Redactie Jaarboek, Redactie Tijdbalk en Redactie Kroniek. 
Het bestuur ruimt jaarlijks een of twee keer een (groot deel van zijn) vergadering in voor 
overleg met een verenigingsonderdeel. Daarmee behoudt het bestuur inzicht en blijft 
betrokken bij de visieontwikkeling en blijft het op de hoogte van de uitvoering van de taken 
en kan zo nodig daarin bijsturen. Het bestuur geeft ondersteuning en bevordert strategische 
samenwerking met partners in het veld. 

 Financieel beleid. 
Het vermogen van SFB wordt jaarlijks aangevuld met een dotatie cq het overschot van de 
jaarrekening van de vereniging (zolang de algemene reserve van de vereniging op een 
verantwoord peil is). Jaarlijks beschikt SFB , naast de ontvangen rente en dividend, over 5% 
van het vermogen. OVF is een ANBI. Voor enige groei van de hoogte van de contributie is 
ruimte. 
 
 

Afkortingen: 
AiC: Amersfoort in Cultuur 
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. 
OVF: Oudheidkundige Vereniging Flehite 
Siesta: Stichting Industrieel Erfgoed Stad Amersfoort 
SFB: Stichting Fonds Bos 
SFP: Stichting Flehite Publicaties 
STAA: Stichting Archeologie Amersfoort 


