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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) over het jaar 2020
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op dinsdag 17 maart 2020 zou de OVF de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
houden. Die ging vanwege de coronapandemie evenwel niet door. Omdat halverwege 2020
nog steeds noodgedwongen gewerkt werd met een formeel niet afgesloten verenigingsjaar
2019 én een begroting 2020 die niet door een ALV was bekrachtigd, organiseerde het
bestuur op vrijdag 3 juli van 20.00 tot 21.00 alsnog een korte ALV. Toen kon eveneens de
benoeming van twee al functionerende nieuwe bestuursleden geformaliseerd worden, zodat
ze ingeschreven konden worden bij de Kamer van Koophandel. De vergadering vond plaats
in de Johanneskerk, Westsingel 30 te Amersfoort. In verband met de speciale zaalindeling
vanwege de coronamaatregelen, was vóóraanmelding noodzakelijk. In totaal waren 15 leden
aanwezig.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2020 ondanks de coronapandemie nog zes keer fysiek bijeen kunnen
komen, zij het met “social distance”. In december 2020 moest voor het eerst een digitale
vergadering belegd worden via “Zoom”. De regelmatige fysieke contacten met de diverse
erfgoedpartijen schoten er in het afgelopen jaar nagenoeg geheel bij in.
Uiteraard heeft het bestuur alle aandacht gericht op het goed contact houden met de leden
en op het blijven bieden van een gevarieerd palet aan activiteiten. Gepoogd is zo veel
mogelijk te laten doorgaan. Bij een aantal lezingen, zoals die van de OVF Zomerschool 2020,
is dat fysiek nog - in aangepaste vorm - gelukt. Dankzij moderne multimedia technieken
gebeurde dat in de loop van het jaar verder vooral digitaal. Met hulp van videoclub De
Eemfilmers konden er virtuele excursies plaatsvinden en ook lezingen op film vastgelegd
worden. Wat het echte hoogtepunt van 2020 had moeten worden, de historische herbeleving
van de intocht der geallieerden naar aanleiding van 75 jaar bevrijding, kon door corona echter
helaas op geen enkele manier gerealiseerd worden. De tweejaarlijkse Brongerslezing met als
geplande spreker Ad van Liempt moest eveneens vervallen.
De OVF website, de OVF Nieuwsbrief en het kwartaalschrift “Kroniek, tijdschrift historisch
Amersfoort” bleven gelukkig vertrouwde ankers bij de informatievoorziening.
Stichtingen
De Stichting Flehite Publicaties (SFP) was ook dit jaar weer verantwoordelijk voor de uitgave
van "Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken" en de genoemde Kroniek.
Rond de feestdagen kon het boek “Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts spoor” uitgebracht
worden, dat zich zelfs nog in 2020 mocht verheugen in een tweede druk.
Stichting Fonds Bos (SFB) kon in het verslagjaar gewoon een rol blijven spelen bij de
aanschaf van belangrijke zaken voor de collectie van Museum Flehite, zoals een werk van
Matthias Withoos via een veiling te Stockholm.
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Aantal leden
Op 1 januari 2020 had de vereniging 689 leden. Er waren 69 nieuwe aanmeldingen, 25
opzeggingen en er werden 6 leden vanwege overlijden uitgeschreven. Op 31 december 2020
had de vereniging 727 leden. Ondanks corona een netto toename in van 38!
Activiteiten voor en door de leden
De Activiteitencommissie bleef in het verslagjaar 2020 dus het nodige organiseren. De
genoemde Zomerschool op vier dinsdagochtenden in de zomermaanden was een geheel
nieuw initiatief. De stadsuitleg werd belicht met focus op de ontwikkeling van een aantal
wijken. Deze lezingen werden gehouden in vier kerken in die wijken, waarbij het aantal
deelnemers varieerde van 30 tot 60. Om leden die niet konden komen de gelegenheid te
geven kennis te nemen van deze lezingen, zijn er door De Eemfilmers videoregistraties
gemaakt die ieder op zich door honderden personen zijn bekeken. Details staan in het
jaarverslag van de commissie. De geplande vier excursies werden eveneens omgezet in
digitale versies. Alle filmpjes zijn nog steeds te zien op www.historisch-amersfoort.nl onder
het kopje “Geschiedenis van Amersfoort”.
Na de zomervakantie was het nog wel mogelijk een drietal lezingen te houden in de
Elleboogkerk, maar met een beperkt aantal personen. Omdat voor deze lezingen méér
belangstelling bestond dan het aantal beschikbare plaatsen, boden videoregistraties ook hier
uitkomst. De gebruikelijke feestelijke presentatie van het Historisch Jaarboek in de Joriskerk
is eveneens vervangen door een film.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite hield ook in 2020 de “vinger aan de pols” ten aanzien
plaatsen en gebouwen waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. De ene keer
resulteerde dit in een gesprek met derden, de andere keer in een brief aan de gemeenteraad
of het College van B. en W.. Soms was er ook een afgewogen notitie, die vervolgens
wereldkundig werd gemaakt als bijdrage aan een brede discussie.
De Collectiecommissie heeft in 2020 door corona weinig zaken onderhanden kunnen nemen,
omdat daar vaak veel fysieke contacten voor nodig zijn. Er kon wel een inventarisatie gedaan
worden van de collectie haardstenen in Museum Flehite. Daarbij werd gekeken of iets van
waarde is voor de geschiedenis van Amersfoort of niet. Als stenen nauwelijks betekenis
hebben voor onze stad, kunnen ze vervreemd worden. De opbrengst wordt dan weer
aangewend voor de aankoop van relevante zaken. De commissie heeft zich verder nog bezig
kunnen houden met een bijzondere collectie keramiek die geschonken is.
Amersfoort, mei 2021
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