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Jaarverslag van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF) over het jaar 2022  

  
Algemene Ledenvergadering (ALV)  
In 2022 kon er weer een ‘gewone’ Algemene Leden Vergadering worden gehouden; aanwezig waren 

37 leden. 

 

De jaarrekening over 2021 en de begroting voor 2022 werden goedgekeurd cq vastgesteld.. Ten aanzien 

van de activiteiten werd terug en vooruit gekeken. 

 

Ledenaantallen. 

De ontwikkeling van het ledenaantal gaat de goede kant op; het ledenaantal groeit. Per 1/1/2022 waren 

er 774 leden en op 31/12/2022 786; helaas is er in 2022  een 15-tal leden overleden.  

Om zich als vereniging te profileren doet de OVF mee aan Amersfoort Aangenaam (bijeenkomsten 

voor nieuwe inwoners van de gemeente), de verenigingsmarkt in september en is er een kraam bemenst 

op de Kerstmarkt in de Mannenzaal. Het blijkt dat deelname aan deze activiteiten nieuwe leden 

oplevert.  

 

Bestuursactiviteiten  
Het bestuur is in 2022 negen keer bijeengekomen. Het is gebruikelijk dat op bestuursbijeenkomsten 

contacten met afvaardigingen van de commissies zijn, met de redacteur van de OVF Nieuwsbrief, de 

webredacteur en de ledenadministratie.  

Bij deze contacten dient over 2022 vermeld te worden dat de Stichting vrienden van Casper van Wittel 

zich als zodanig heeft opgeheven, maar als commissie van de OVF verder wil; dit voorstel is door het 

bestuur omarmd. 

 

Contacten met de leden 

De lezingen werden goed bezocht. In een aantal gevallen waren er aanzienlijk meer inschrijvingen dan 

beschikbare plaatsen. Ook kon in 2022 weer de tweejaarlijkse Brongerslezing georganiseerd worden; 

toch altijd een belangrijke activiteit van de vereniging. Spreker was de historicus Luc Panhuijzen over 

het Rampjaar 1672. Voorafgaand aan de lezing werd een maaltijd aangeboden. De presentatie van het 

Jaarboek werd door meer dan 150 leden bezocht. Voor het eerst werd een bijeenkomst voor nieuwe 

leden aangeboden met een korte presentatie van Albert Boersma over de tentoonstelling over Withoos. 

In 2022 zijn opnieuw podcasts en videoproducties gemaakt. Daarnaast verschenen de gebruikelijke 

periodieken zoals de Nieuwsbrief, de Kroniek en het Historisch Jaarboek. 

 

Externe contacten 

Afgelopen jaar zijn er contacten geweest met het Gilde om na te gaan of er gezamenlijk activiteiten 

ondernomen kunnen worden. Daarnaast is er overleg geweest met de directie van Amersfoort-in-C over 

de OVF-collectie.  

 



Gelieerde stichtingen  

De Stichting Flehite Publicaties (SFP) was ook het afgelopen jaar verantwoordelijk voor een aantal 

publicaties; te noemen zijn: het Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken en de Kroniek. 

Ook heeft de SFP het boekje Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort uitgebracht, geschreven door Jan 

Carel van Dijk. In 2022 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor een uitgave over Kattenbroek, 

die medio 2023 zal verschijnen. 

De Stichting Fonds Bos (SFB) kon in het verslagjaar een rol spelen bij de aanschaf van twee 

schilderijen van Van Wittel.  

 

Commissies 

De Activiteitencommissie heeft bijna elke maand een lezing aangeboden., Meerdere lezingen werden 

op een locatie in de stad gehouden: Kamp Amersfoort, Henricuskerk, Cavaleriemuseum en 

Mondriaanhuis. Het aantal bezoekers varieerde van 37 tot 108. Daarnaast is een wandeltocht “Zorg 

voor arme luyden” en een fietstocht door Isselt georganiseerd. 

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite, heeft zich in 2022 gebogen over enkele zaken van de 

ruimtelijke ordening in Amersfoort; met name het plan om aan de Stadsring twee hoge gebouwen neer 

te zetten (Sam & Sofie), maar ook de ontwikkeling aan de Leusderweg (nieuwbouw AH vestiging).  

De Collectiecommissie heeft door de nasleep van de Corona pandemie in 2022 niet vergaderd en heeft 

geen besluiten genomen. In 2023 is de draad weer opgepakt met een bezoek aan het depot van museum 

Flehite op 10 januari 2023. 

De Tijdbalk heeft in 2022 op nieuw zijn nut bewezen; uit het verslag van de redactie van de Tijdbalk 

kan geconcludeerd worden dat de Tijdbalk veel wordt geraadpleegd. 
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