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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging 
Flehite (OVF), gehouden op 19 maart 2019 in de Stad van Cahen 
 

 
1. Opening door de voorzitter. 

Voorzitter Jelle Hekman heet iedereen hartelijk welkom en meldt dat er zoals gebruikelijk 
geen pauze is, maar dat er na afloop hapjes en drankjes zijn. 
Met tevredenheid kijkt hij terug op 2018. Hoogtepunten waren: 1. de viering van het 140-
jarig bestaan van de OVF met een Expo in het Eemhuis, een borrel voor leden en relaties 
in het Rietveldpaviljoen en bijzondere mini-excursies naar plekken waar men normaal 
niet zo gauw kan of mag komen en 2. een zeer interessante en compleet volgeboekte 
Brongerslezing (tweejaarlijks te houden en genoemd naar ons erelid Ayolt Brongers).    

 
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen. 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de dames Krekel, van der Meer, Swinkels 
en van Veggel alsmede de heren van den Braber, Dane, Elias, Kleverwal, van Lieshout, 
Mendelts, Rooimans, Schipper, Schuring, Tommel, de Vaal en Wilders. Het aantal 
aanwezigen op deze vergadering is: 57 leden en 7 bestuursleden. In totaal 64 leden. 
 
Apart wordt stilgestaan bij het bericht van verhindering van Henk Rooimans. Hij is al 
enige tijd ernstig ziek. Zijn dochter Liselot leest een brief voor van Henk, waarin hij 
aangeeft helaas definitief te moeten stoppen met actief zijn binnen de vereniging. Dit 
maakt onder de aanwezigen veel emoties los, resulterend in een langdurig applaus voor 
Henk. 

 
De vergadering herdenkt de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden: de dames 
P.C.M. Douw, C. Isings, E.M. van Londen en D. Zielman alsmede de heren E. ter Burg, 
D.J. Gijtenbeek, G. den Hollander, W.H. Lenselink, T.M. Stulemeijer, E. Verweij en 
J. Wagenaar. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
In de agenda worden geen wijzigingen aangebracht. 
 

4.   Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
5. Terugblik en vooruitblik OVF. 

Het Jaarverslag 2018 van secretaris Jan Carel van Dijk wordt vastgesteld. 
 
De financiële jaarstukken over 2018 worden toegelicht door penningmeester Martin 
Palte. Het boekjaar eindigde met een batig saldo van € 1.338,- waar een tekort verwacht 
was van € 1.647,-. Dit is voor een deel bereikt door extra ledenaanwas: netto 18 méér 
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dan begroot. Verder kwamen er onder andere donaties met een totaal van € 700,- binnen 
voor de viering van het 140-jarig jubileum en viel een aantal kosten aanzienlijk lager uit. 
De vergadering gaat akkoord met het toevoegen van het exploitatieoverschot aan de 
algemene reserve. Daarna is het woord aan de kascommissie bestaande uit de heren 
A.C. Duits en H. Janssen. Zij hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 
stellen de ALV voor het bestuur decharge te verlenen, waarmee de leden instemmen. 
Beide heren zijn bereid ook in het komende verslagjaar de kascommissie te vormen, 
waarmee de ALV van harte instemt. Zij worden formeel herbenoemd. 
De voorgestelde begroting 2019, die al samen met de nieuwe penningmeester Anton 
Schage is gemaakt, toont een positief resultaat van € 1.338,-. Dit ondanks wat hogere 
kosten voor de Kroniek (o.a. een extra nummer ter gelegenheid van het bezoek van de 
koning en de koningin aan Amersfoort) en het verzenden van de contributiebrief apart per 
post i.p.v. per email of ingesloten bij de Kroniek (die methodes leiden tot veel onnodige 
aanmaningen). Uitgegaan wordt van een ledengroei naar 650 gewone leden en 15 
cadeaulidmaatschappen. Na wat vragen beantwoord te hebben over de financiële 
afhandeling van schenkingen voor de collectie, gaat de vergadering per acclamatie 
akkoord met de begroting Het laatste financiële punt betreft het voorstel de contributie 
voor 2020 niet te verhogen omdat daar gezien het te verwachten overschot bij de 
exploitatie geen noodzaak voor is, hetgeen de instemming van de ALV heeft. 
Uit de vergadering komt nog een vraag over het gedenken van het feit dat Johan van 
Oldenbarnelt 400 jaar geleden ter dood gebracht is. Wordt daar wat aan gedaan? Het 
antwoord is dat er veel aandacht komt voor deze gebeurtenis. Naast de interessante 
Brongerslezing een jaar eerder met als spreker Luc Panhuysen, komt er dit jaar een 
themanummer uit van de Kroniek en ook een OVF-lezing in april door Jan Niessen.         
 

6. Presentaties. 
• De traditionele presentatie over Museum Flehite hoort bij dit agendapunt, maar wordt 
door directeur Onno Mauer al aan het begin van de vergadering gegeven wegens 
verplichtingen elders. Hij memoreert aan het feit dat er enorm veel achterstallig 
onderhoud te verrichten was aan de panden, waardoor de restauratie veel langer 
geduurd heeft dan gepland. Uiteindelijk ging het museum zelfs acht maanden geheel 
dicht. De tijdelijke locatie Rietveldpaviljoen op de Zonnehof kon het museum aan de 
Breestraat/Westsingel natuurlijk niet vervangen en de bezoekersaantallen zijn in die 
periode dan ook bedroevend laag geweest. Gelukkig is alle ellende bijna voorbij en staat 
het geheel er weer prachtig bij. 
Ook op personeelsgebied was de afgelopen periode moeilijk. De aanstaande 
pensionering van conservator Gerard Raven maakt het er niet gemakkelijker op. Het 
historische deel van zijn functie wordt overgenomen door Lydia Eldekoort, het 
collectiebeheer door Jaap van der Meer en voor de tentoonstellingen zal snel apart 
iemand aangesteld worden. 
• Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite vertelt bij monde van Tom de Wit over alle zaken 
waar men aandacht aan besteed heeft. Speciaal richtte men zich op de herontwikkeling 
van het manegeterrein Nimmerdor aan de Leusderweg, verbetering van de Stadsring en 
vooral ook de plannen ten aanzien van de hoek Utrechtseweg/Stadsring waar ooit Hotel 
De Witte en later Restaurant Boeddha gevestigd was. Daar ligt nu een kaal stuk grond. 
Het in de ogen van de commissie megalomane plan “The Spot” zou vanaf de zuidkant 
van Amersfoort de OLV Toren totaal aan het zicht onttrekken.  
• De Collectiecommissie vertoont naar aanleiding van de verwerving van een gouache  
“Gezicht op Amersfoort” en de tentoonstelling in KAdE over de in Amersfoort geboren 
schilder Caspar van Wittel (in het Italiaans Gaspare van Vitelli) een verkorte versie van 
de film met de titel “Maestro Van Wittel – Hollandse Meester van het Italiaanse 
Stadsgezicht”. De toelichting is van Albert Boersma, die het Amersfoortse stadsgezicht 
op het spoor kwam. 
• Het vertrek van Gerard Raven als conservator van Museum Flehite gaat in de 
vergadering niet onopgemerkt voorbij, omdat hij zowel persoonlijk als in functie veel 
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gedaan heeft voor de OVF. Namens de vereniging zwaait secretaris Jan Carel van Dijk 
hem veel lof toe. Hij heeft betekenis als adviseur van het bestuur, redacteur van het 
Flehite Jaarboek en eindredacteur van de Kroniek. Die laatste functie wordt 
overgedragen aan Lydia Edelkoort, maar de andere twee taken blijft hij gelukkig 
vervullen. Op termijn neemt hij bij het jaarboek zelfs de functie van eindredacteur over 
van Jan Lodewijks. Om hem te danken voor alles wat hij toe tot nu toe gedaan heeft voor 
de OVF, krijgt hij een mooi boeket bloemen en een cadeaubon. 
 

7. Bestuurssamenstelling. 
Statutair moet afscheid genomen worden van penningmeester Martin Palte, want de 
maximale termijn van drie keer drie jaar zit erop. Voorzitter Jelle Hekman bedankt hem 
voor de fijne contacten, de collegialiteit in het bestuur en het vele werk dat hij verzet 
heeft. Naast penningmeester van de OVF, was Martin ook penningmeester van Stichting 
Fonds Bos (SFB) en bestuurslid van de Stichting Flehite Publicaties (SFP). Die laatste 
functie blijft hij overigens vervullen. Als dank krijgt Martin een vlag van Amersfoort, enige 
boekjes en een cadeaubon. In zijn dankwoord stelt Martin onder andere dat hij in ieder 
geval een “goede kaspositie” overdraagt en dat hij fijn heeft samengewerkt met het 
bestuur, ledenadministratrice Saskia Furler en de diverse kascommissies. Hij wenst zijn 
opvolger Anton Schage veel succes toe en hoopt nog lang te kunnen genieten van de 
OVF en zal daarbij zeker de nodige steentjes bijdragen aan de vereniging. 
Statutair te verkiezen voor een nieuwe termijn zijn de bestuursleden Klaas de Boer, 
Jan Carel van Dijk, Jelle Hekman en Berend Spoelstra. Zij worden bij acclamatie 
herbenoemd. De nieuwe penningmeester Anton Schage was al eerder benoemd op 
basis van het feit dat hij Martin zou opvolgen. 
 

8. Wat verder ter tafel komt. 
Binnenstadbewoner Henk van Es attendeert de aanwezigen op de “Buurtkamer 
Binnenstad” die contacten stimuleert tussen mensen die in de binnenstad wonen of daar 
belangstelling voor hebben. Regelmatig zijn er lezingen, excursies, filmvertoningen, etc. 
Meestal in “Het Seminarie” of de “Stad van Cahen”. 

 
9. Rondvraag. 

Mevrouw Dory Jansen vraagt of de excursie naar fantasiekasteel ’t Hammetje op de 
grens van Vathorst en Hooglanderveen ’s ochtends of ‘s middags gegeven wordt. Het 
antwoord is beide: 11.00 en 14.00 uur. 
 

10. Sluiting. 
Voorzitter Jelle Hekman sluit de vergadering onder dankzegging aan de Stad van Cahen 
en de vrijwilligers die de vergadering daar mogelijk maakten. 


