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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging 
Flehite (OVF), gehouden op 3 juli 2020 in de Johanneskerk, Westsingel, Amersfoort  

 

 
1. Opening door de voorzitter. 

Nadat iedere aanwezige via de vragen van de verplichte coronachecklist ingeboekt is, 
opent voorzitter Jelle Hekman de vergadering. Hij heet de op ruime afstand van elkaar 
plaatsgenomen leden hartelijk welkom en meldt dat er zoals gebruikelijk geen pauze is, 
maar dat er na afloop helaas ook geen traditionele hapjes en drankjes zijn. Hij hoopt dat 
op zo’n manier vergaderen eenmalig zal zijn. Voor de mensen die de moeite namen toch 
te komen is er als aandenken een reproductie op A4-formaat van een schilderij van de 
Koppelpoort van Jan Hendrik Weissenbruch. 

 
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen. 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van de dames Schoorel en De Witte, alsmede 
de heren De Boer, Dane, Lodewijks, Nieuwenhuis, Nozeman, Raven, De Ree en 
Tommel. Het totaal aantal aanwezige leden op deze vergadering is 15. 
 
De vergadering herdenkt de leden die in het jaar 2019 zijn overleden: de dames A.A.B.M. 
Houët-Berenschot en A. van Drie-Vreekamp alsmede de heren A.P. de Boer, S.H. Müller, 
H. Rooimans, W.J. van Tent, G. Smeenk en C. Gouw. 
Gezien het late tijdstip in het jaar van deze ALV herdenkt de vergadering ook drie leden 
die in 2020 overleden zijn: de heren P.J. Huijbregts, E.M. van Beyma en M.L.J. Meijer. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 

In de agenda worden geen wijzigingen aangebracht. 
 

4.   Vaststellen Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019. 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
5. Terugblik en vooruitblik OVF. 

Het Jaarverslag 2019 van secretaris Jan Carel van Dijk wordt vastgesteld. Wel vraagt de 
heer Martin Palte zich af waarom het vertrek van bestuurlid Berend Spoelstra niet 
vermeld is. De secretaris antwoordt dat in een jaarverslag weinig of geen namen 
genoemd worden, maar dat bij agendapunt 6 Bestuurssamenstelling daarop ingegaan 
wordt zodat zijn afscheid in de notulen van de ALV wordt gememoreerd.   
 
De financiële jaarstukken over 2019 worden toegelicht door penningmeester Anton 
Schage. Het boekjaar eindigde met een batig saldo van € 2100,31 op basis van een 
precies sluitende begroting. Ook nu was het overschot vooral weer te danken aan sterke 
groei van het aantal leden, namelijk netto 74. Aan de kostenkant waren de uitgaven voor 
de Kroniek overigens wel hoger. Een grote post betrof de verkoop van de Atlas van 
Coenen, die voor Amersfoort niet van belang is. De opbrengst daarvan had geen invloed 
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op het resultaat, omdat het geldbedrag daarvan statutair (via Stichting Fonds Bos) 
aangewend moet worden voor de collectie van Museum Flehite. De toegekende 
subsidies voor de afgelaste historische bevrijdingsintocht blijven in de boeken staan, 
omdat de gevers toestaan dat deze mogelijk ná de coronapandemie alsnog gebruikt 
gaan worden. De vergadering gaat akkoord met het toevoegen van het exploitatie-
overschot 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. Onder 
dankzegging treedt de heer Janssen vervolgens af. In de kascommissie voor het 
komende verslagjaar wordt in zijn plaats door de ALV de heer E.F. Nozeman benoemd. 
De heer Duits wordt formeel herbenoemd. 
De voorgestelde begroting 2020 toont een positieve resultaatverwachting van € 1.338,-. 
Dit ondanks de hogere kosten voor de Kroniek. 
Voorgesteld wordt daarom om de contributie voor 2021 (er wordt altijd een jaar vooruit 
gekeken) niet te verhogen, waar de aanwezige leden van harte mee instemmen. 
 
Traditioneel is er een terugblik en vooruitblik vanuit het bestuur. Veel moest opgeschorst 
of zelf afgelast worden. Een twijfelgeval was de tweejaarlijkse Brongerslezing. Gastheer 
van de laatste jaren RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed aan het Smallepad) wil ons in 
2020 vanwege corona niet ontvangen, maar goede en betaalbare alternatieve locaties 
zijn ook niet voorhanden zodat dit bijzondere evenement minimaal een jaar moet op-
schuiven. De feestelijke introductie van de vernieuwde OVF-website is evenmin mogelijk. 
Gelukkig kan een aantal zaken virtueel doorgang vinden dankzij videoclub De Eem-

filmers. Daardoor kunnen excursies en lezingen op film worden vastgelegd. Een nieuw 
initiatief van de OVF is de Zomerschool 2020 met presentaties die op dinsdagochtenden 
met een beperkt aantal deelnemers nog wél te organiseren zijn. Omdat ook van deze 
sessies videoregistraties gemaakt worden, kan elk lid er toch kennis van nemen. 
Op basis van een ledenenquête wordt verder gewerkt aan méér virtuele zaken, zoals 
podcasts en webinars (lezingen die “realtime gestreamd” worden). 
 

6. Bestuurssamenstelling. 

Eind 2019 gaf de heer Berend Spoelstra te kennen af te treden als bestuurslid, omdat 
zijn affiniteit met historie toch wat minder is dan gedacht. In zijn bestuursjaren heeft hij 
echter veel voor de OVF betekend, zodat grote dank verschuldigd is. 
Twee kandidaat-bestuursleden, die al enige tijd meedraaiden, worden voor formele 
benoeming voorgedragen: de dames Trudy de Mooij en Nelleke Visscher. Ze zijn al 
geruime tijd actief in o.a. de Activiteitencommissie. Trudy woont in Vathorst een heeft 
geschiedenis als hobby (ooit daarvoor gestudeerd) en is een professional in de 
nieuwbouwwereld van Amersfoort. Nelleke woont in het Bergkwartier en houdt van 
muziek. Ze speelt klarinet en (een beetje naar haar zeggen) piano. De beide dames 
worden bij acclamatie benoemd. 
 

7. Wat verder ter tafel komt. 
De twee nieuwe bestuursleden worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De 
heer Berend Spoelstra was al eerder uitgeschreven. 

 
8. Rondvraag. 

De heer Tom de Wit deelt mede dat het Forum Ruimtelijk Erfgoed enige mutaties kent, 
vertelt waar men mee bezig is en pleit ervoor “Flehite” te behouden als naam van een 
vernieuwd stadsmuseum. Voorzitter Jelle Hekman stelt dat de OVF daar formeel niet 
over gaat, maar zal dit wél in het bestuur bespreken om te zien of een OVF-standpunt 
(mogelijk na ledenraadpleging) zinvol is. 
 

9. Sluiting. 

 Voorzitter Jelle Hekman sluit de vergadering onder dankzegging van de organisatoren. 


