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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) over het jaar 2021
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Door Corona wederom later dan normaal in het jaar, werd op woensdag 30 juni 2021 de
Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De locatie was een sober ingerichte
Elleboogkerk aan de Lange Gracht en toegang werd uitsluitend verkregen met een geldige
QR-code.
In totaal waren ondanks de pandemie toch nog 41 leden aanwezig plus 2 tolken teneinde een
lid met een auditieve beperking bij te staan.
De jaarrekening over 2020 en de begroting voor 2021 werden - wat later dan normaal alsnog goedgekeurd. Ten aanzien van de activiteiten werd terug en vooruit gekeken. Na de
pauze gaf Jan Carel van Dijk een lezing over de totstandkoming en alle anekdotes eromheen
van het eerste historische plakplaatjesalbum over Amersfoort, dat uitgegeven is door de
PLUS Supermarkt. Onder de aanwezigen werden twee exemplaren van het complete boek
(dus met al ingeplakte plaatjes) verloot.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd. Helaas was dat maar vier keer fysiek. De
andere sessies verliepen via het elektronisch vergadersysteem ZOOM.
Ook in 2021 schoten de regelmatige contacten met de diverse erfgoedpartijen er in het
afgelopen jaar nagenoeg geheel bij in.
Omdat het bestuur perse een goed contact met de leden wilde blijven onderhouden en ook
een goed pakket aan historische “producten” wilde blijven leveren, werd weer het nodige over
de geschiedenis van Amersfoort elektronisch aangeboden. Van videoproducties tot en met
podcasts. Daarbij kon opnieuw dankbaar gebruik gemaakt worden van de diensten van de
Eemfilmers en voor wat betreft de podcasts onder meer van gastredacteur Eric van der
Velden.
De OVF website, de OVF Nieuwsbrief, het jaarboek en het kwartaalschrift “Kroniek, tijdschrift
historisch Amersfoort” bleven gelukkig van dezelfde hoge kwaliteit als voorheen en
belangrijke elementen van het lidmaatschap.
Ondanks het actueel houden van contacten en het draaiboek, kon vanwege Corona de
uitgestelde Historische Bevrijdingsintocht ook in het verslagjaar helaas geen doorgang
vinden.
Ook de 6e Brongerslezing, een tweejaarlijks evenement genoemd naar ons erelid Ayolt
Brongers, moest daardoor eveneens uitgesteld worden tot in 2022.
In juni verwierf de OVF een eervolle tweede plaats bij stemming over de Club van het Jaar,
na de winnaar Orkestvereniging Amersfoort.
In oktober heeft de OVF net als in 2019 en 2020 een “historische boekenkraam” kunnen
opstellen in de hal van de bibliotheek in het Eemhuis, waar door leden ingebrachte gebruikte
boeken werden verkocht met opbrengst voor de vereniging. Ook de uitgaven van de Stichting
Flehite Publicaties waren er te koop.
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Stichtingen
De Stichting Flehite Publicaties (SFP) was ook het afgelopen jaar 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 garnizoen”
uitgebracht worden, vergelijkbaar met het een jaar eerder verschenen boek “Ruim anderhalve
eeuw Amersfoorts spoor”. Hierdoor ontstond als het ware een tweeluik over de twee grote
groei-impulsen van Amersfoort. Direct na het garnizoensboek verscheen “Amersfoort
Ontrafeld”, een beknopte maar rijk geïllustreerde geschiedenis van Amersfoort in handzaam
formaat. In april kwam een eigen webshop online, met korting voor leden van de OVF.
De Stichting Fonds Bos (SFB) kon in het verslagjaar een rol blijven spelen bij de aanschaf
van belangrijke zaken voor de collectie van Museum Flehite. In 2021 werd de aanschaf van
twee glas-in-loodramen van de Automobielfabriek Gebr. Molenaar te Amersfoort
gesubsidieerd en werd een bijdrage gegeven voor de restauratie van het schilderij “Gezicht
op Amersfoort” van Matthias Withoos.
Aantal leden
Op 1 januari 2021 had de vereniging 727 leden. Er waren 58 nieuwe aanmeldingen, 5
opzeggingen en er werden 6 leden vanwege overlijden uitgeschreven. Op 31 december 2021
had de vereniging 774 leden. Ondanks corona dus een netto toename van 47. Het 750ste lid
werd op 15 september met een bezoek en een cadeau vereerd door de voorzitter en de
secretaris.
Activiteiten voor en door de leden
De Activiteitencommissie heeft in het verslagjaar 2021 een groot aantal “historische
producties” tot stand kunnen brengen, waaronder voor het eerst een reeks van podcasts over
de geschiedenis van Amersfoort. Dankzij de inbreng van meerdere enthousiaste
deskundigen, zijn het boeiende verhalen geworden met behoorlijke diepgang. Eveneens
nieuw waren de eerste twee webinars van de OVF, waar via live streaming interactief
presentaties gevolgd konden worden.
Ondanks Corona konden er toch nog enkele lezingen fysiek worden gegeven. In september
namelijk in de Elleboogkerk voor een gehoor van 80 deelnemers een lezing over Kattenbroek
met sprekers die aan de wieg stonden van deze beroemde stadswijk. Daar is ook een
videoregistratie van gemaakt door de Eemfilmers. In oktober was er in het kader van de
“Maand van de Geschiedenis” een lezing in Museum Flehite. Die sloot aan bij het thema van
dat jaar, “Aan het werk”. Addy Schuurman plaatste dat voor 55 toehoorders in een
Amersfoorts historisch perspectief.
De gebruikelijke feestelijke presentatie van het Historisch Jaarboek in de Sint Joriskerk is ook
in 2021 noodgedwongen vervangen door een film, die inmiddels redelijk hoge kijkcijfers
behaalde.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite, ooit begonnen als OVF Monumentencommissie, heeft
zich in 2021 gebogen over veel zaken in Amersfoort. Om er enkele te noemen: beleid rondom
Zonnepanelen op de daken in de binnenstad, herbestemming grote gebouwen, mogelijke
vergroening van de Stadsring en de hoogbouwvisie van het gemeentebestuur. Het eigen
jaarverslag gaat daar dieper op in.
De Collectiecommissie heeft ook in 2021 door Corona minder zaken onderhanden kunnen
nemen dan normaal. In het eigen jaarverslag wordt daar in detail op ingegaan. In de
tussentijd is een begin gemaakt met een betere registratie van de bezittingen van de OVF,
die Museum Flehite van de vereniging in bruikleen heeft.
De OVF Website had in 2021 11.544 paginaweergaven voor 3.615 gebruikers in 5.288
sessies. De OVF Tijdbalk had in 2021 27.431 paginaweergaven voor 9.363 gebruikers in
11.678 sessies.
Amersfoort, maart 2022
Namens het bestuur: Jan Carel van Dijk, secretaris
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