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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) over het jaar 2019
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Deze vond plaats op 19 maart 2019. Aanwezig waren 57 leden, naast de bestuursleden
J.A. Hekman (voorzitter), J.C. van Dijk (secretaris), M.F. Palte (aftredende penningmeester),
A.J.M. Schage (nieuw benoemde penningmeester), K. de Boer, A.J.M. de Bruijn en B.
Spoelstra. In totaal 64 leden. De voorzitter keek met trots terug op het achterliggende jaar
met een zeer geslaagde viering van het 140-jarig bestaan, goede publicaties en activiteiten
plus een mooie Nieuwsbrief. Tijdens deze bijeenkomst waren er verder de behandeling van
de verenigingszaken met terugkoppeling uit de commissies en de traditionele presentatie
vanuit Museum Flehite. Directeur O. Maurer sprak over de ontwikkelingen rondom het
museum. Blij was hij met het prachtig gerestaureerde gebouwencomplex en de belofte van
de gemeente voortaan beter op de historische panden te passen.
Het boekjaar 2018 eindigde met een batig saldo van € 1.338,- waar een tekort verwacht was
van € 1.647,-. Voorkomen van het tekort was ook het streven, maar bij het opstellen van een
begroting mag niet zomaar uitgaan worden van de sterke ledengroei die uiteindelijk
gerealiseerd is. Het begrote tekort op zich had bewust een incidentele oorzaak: de te
verwachten kosten van het 140-jarig jubileum. In het ergste geval zouden de reserves wat
aangesproken moeten worden. Het bereikte positieve resultaat vormde tevens voldoende
reden om de contributie ook voor 2020 te kunnen handhaven op € 30,- per jaar. Voor 2019
werd een precies sluitende begroting gepresenteerd en vervolgens geaccordeerd.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd. Voorts zijn er regelmatig contacten geweest
met diverse erfgoedpartijen, waarbij het gehele bestuur of een groot deel daarvan aanwezig
was. De vereniging presenteerde zich ook in het afgelopen verslagjaar weer twee keer bij
"Amersfoort Aangenaam", de introductiebijeenkomsten voor nieuwe Amersfoorters, teneinde
nieuwe leden te werven. Dat gebeurde eveneens bij andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld op 15 juni toen de OVF een kraam had op de Varkensmarkt. Tevens werd op 14
september met succes aan de “Verenigingenmarkt” op het Eemplein deelgenomen.
In 2019 bracht de OVF verder een geheel vernieuwde ledenwervingsfolder uit, welke
voorzien is van een wandelroute door de binnenstad opdat die minder snel weggegooid wordt
door de ontvangers. Het door de OVF gewonnen kosteloze adviestraject “Advies op Maat”
om de vereniging ook voor een jonger publiek aantrekkelijk te maken, verzorgd door de
Sesam Academie, pakte goed uit. Veel aandacht ging daardoor naar Amersfoort-Noord en
met name het stadsdeel Vathorst. Bijzondere lezingen, rondvaarten op het riviertje De Laak
en meerdere mini-excursies naar fantasiekasteel ’t Hammetje trokken vele honderden
bezoekers en zorgden voor een behoorlijke ledenaanwas uit die hoek van de stad. Voor
deelnemende leden uit de andere wijken van Amersfoort was er menig keer een “eyeopener”.
De OVF zal ook de komende tijd aandacht blijven schenken aan de zogenoemde “nieuwe
wijken” zonder de rest van de stad uit het oog te verliezen.
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Stichtingen
De Stichting Flehite Publicaties (SFP) was ook dit jaar weer verantwoordelijk voor de uitgave
van "Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken" en het kwartaalschrift
"Kroniek, tijdschrift historisch Amersfoort". In april 2019 verschenen maar liefst twee volledige
edities. Naast een aan Johan van Oldenbarnevelt opgedragen themanummer vanwege zijn
400ste sterfdag, zag additioneel “Amersfoort en de Oranjes” het levenslicht naar aanleiding
van het bezoek van het koninklijk paar aan onze stad. Deze uitgave verscheen bovendien in
een extra grote oplage, waarbij exemplaren kwamen te liggen in de bibliotheken, buurthuizen,
verzorgingscentra, enz.
Stichting Fonds Bos (SFB) kon in het verslagjaar 2019 een belangrijke rol spelen bij de
aanschaf van een karakteristiek werk van Matthias Withoos.
Aantal leden
Op 1 januari 2019 had de vereniging 615 leden. Er waren 98 nieuwe aanmeldingen, 17
opzeggingen en er zijn 7 leden overleden. Op 31 december 2019 had de vereniging 689
leden. Een netto toename in één jaar van 74!
Activiteiten voor en door de leden
De permanente commissies van de vereniging hebben elk een apart jaarverslag opgesteld,
maar hieronder volgen “highlights”. Vermeldenswaard is nog de Historische Boekenkraam
van 5 januari, waar gelezen boeken van leden verkocht werden met opbrengst voor de OVF.
De Activiteitencommissie heeft in het verslagjaar 2019 weer veel georganiseerd. Uiteraard de
standaard acht lezingen met een gemiddeld deelnemersaantal van 65. Maar daarnaast was
er dus de eerder genoemde aandacht voor Amersfoort-Noord met voor bestaande en
toekomstige leden een keur aan mogelijkheden om uit te kunnen kiezen.
Net als in ons lustrumjaar 2018 werden excursies in aangepaste vorm opnieuw een
gewaardeerd onderdeel van ons programma. In vroegere jaren heeft de OVF daar al eens
mee geëxperimenteerd, maar het liep toen niet storm. Nu de te bezoeken plekken zich vooral
in de stad of onmiddellijke omgeving bevinden is de animo veel groter en we zullen daar in
2020 dan ook mee doorgaan.
Twee activiteiten hadden een bijzonder karakter: “Eten met een reden” in Vathorst met een
maaltijd tijdens de lezing en een historische bierproeverij.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite (voormalige Monumentencommissie) heeft het
afgelopen jaar in menige situatie weer gevraagd en ongevraagd advies gegeven inzake
behoud van monumenten en het aanzien van de stad Amersfoort. Daarmee werd meerdere
keren de krant (met name AD/Amersfoortse Courant) gehaald.
De Collectiecommissie heeft zich gedurende 2019 regulier beziggehouden met de verwerving
van een aantal bijzondere maar wel kleine objecten. Ronduit sensationeel is de rol die
gespeeld is bij de gezamenlijke aankoop door de OVF en het Westfries Museum te Hoorn
van “Sottobosco met landschap en jachtstilleven” van Matthias Withoos. De ontdekking
hiervan is te danken aan commissielid Albert Boersma en de verwerving is uiteindelijk
financieel mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Westfries Museum, de Stichting Fonds
Bos, Museum Flehite en enkele Amersfoortse particulieren. Het doek zal afwisselend in
Amersfoort en Hoorn te zien zijn.
Diversen
Reeds in 2019 werden ideeën aangedragen om de OVF een grote rol te laten spelen bij de
viering van “75 Jaar Bevrijding” in mei 2020.
Amersfoort, maart 2020
Namens het bestuur: Jan Carel van Dijk, secretaris
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