VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 14 april 2016

De jaarvergadering werd op 14 april 2016 gehouden in café-restaurant “het Schaap”.
De voorzitter, de heer Ad Rijneveld, heette de aanwezigen welkom. De volgende leden hebben zich
afgemeld: mevrouw M. de Kruijk, Lex van Rootselaar, Jaap en Celia Hazeleger.
Voorafgaand aan de vergadering hield de heer Michiel Hoenderdaal een PowerPointpresentatie over
Koning Willem II en zijn kunstverzameling. Michiel vertelde over de opbouw en teloorgang van de collectie
van deze “Kunstkoning”.
OPENING EN BESPREKING VAN NOTULEN VORIG JAAR
Voorzitter Ad Rijneveld opende de vergadering, waarna het vorige verslag zonder opmerkingen werd
vastgesteld.
MEDEDELINGEN
De Oud Veluwse Markt bestaat dit jaar 50 jaar. Er is speciaal programma gemaakt en onze vereniging
verleent hier ook medewerking aan. Christiaan Plug zal, in samenwerking met Museum Nairac een document
maken met dia’s over de afgelopen 50 jaar.
Volgend jaar is de viering van 535 jaar “Jan van Schaffelaar” . Hoe dat precies gevierd gaat worden,
weten we nog niet, maar wij gaan onze medewerking verlenen.
De voorjaarsexcursie zal gehouden worden op zaterdag 28 mei 2016 en de reis gaat naar Gorinchem, slot
Loevestein en Woudrichem.
In het najaar van 2016 gaan we weer een foto- filmavond organiseren. Daarbij worden ook niet-leden
uitgenodigd en we gaan op die manier proberen nieuwe leden te werven. We hopen dan wat jonger publiek
te mogen verwelkomen.
Er is een index van monumentale graven op de gemeentelijke kerkhoven gemaakt, met o,a, Cees van Delen
en Gerard Overeem. De vraag is, wat moeten we daarmee doen? Sommige dreigen geruimd te worden.
De rubriek “Hier en Nu” in de Barneveldse Krant gaat vanaf volgende week weer van start. Voorlopig
hebben we weer voldoende foto’s omdat we gebruik mogen maken van de collectie van Jan Westeneng.
Na de deelname aan de evacuatie-herdenkingstocht vanuit Nijkerk naar Harderwijk is door Oud
Barneveld, in de personen van Siebe Bron en Ad Rijneveld, een boek en een plaquette aan de burgemeester
aangeboden. Er was voor deze tocht weinig belangstelling uit Barneveld, maar een overweldigende
belangstelling uit Nijkerk.

Monumentencommissie. Per 1-1-2016 is Ad Rijneveld afgezwaaid. Zijn opvolger (op verzoek van de
gemeente een bestuurslid van Oud Barneveld) is Michiel Hoenderdaal.
Alle vrijwilligers worden bedankt: de bezorgers en de redactie van ons blad, Joop Brons, Cees van Delen
en Christiaan Plug. Hartelijk bedankt allemaal!
JAARVERSLAG
Op het jaarverslag van 2015 zijn geen op- of aanmerkingen, alleen
in de 2e alinea staat “wandeling”, dat moet “tocht” zijn.
FINANCIEEL JAAROVERZICHT
Het verslag van de penningmeester werd uitgereikt.
VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Het woord is aan de kascommissie, de heren Brons en Van der Lugt. Ze hebben alles doorgespit en alles is
in orde bevonden. Ze geven een compliment voor het feit dat de boekhouding weliswaar nog op
ouderwetse, maar toch op zeer correcte wijze is gedaan. De kascommissie verleende haar décharge voor
het in 2015 gevoerde beleid en gaven het bestuur advies om door te gaan.
Hartelijk dank voor hun medewerking.
BENOEMING NIEUW LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
De heer Brons treedt af en is niet herkiesbaar. De heer Van der Lugt blijft aan. De heer Van Rootselaar
heeft aangeboden in de commissie zitting te willen nemen. Dit wordt goedgekeurd door de vergadering.
VERKIEZING BESTUURSLEDEN
Siebe Bron was verleden jaar aftredend, maar heeft er nog een jaar aan vastgeplakt, omdat hij anders
tegelijk zou vertrekken met Ton Janse.
Voor de opvolging van Siebe Bron, hebben we een kandidaat die een tijdje als stagiair met ons mee zal
lopen, nl. Cees van Delen. We hopen hem in de volgende ledenvergadering officieel te kunnen voorstellen.
We nemen afscheid van Siebe Bron. Hij is sinds oktober 2002 bestuurslid van de vereniging. Hoewel hij
geen “echte” Barnevelder is, heeft hij zich enorm ingezet om veel historisch waardevolle objecten in de
gemeente Barneveld te behouden. Hij is betrokken geweest bij de opbouw van de website bij Oud
Barneveld. Hij is actief geweest bij het behouden van panden die op nominatie van sloop stonden, zoals
Heidepark Hotel, en ook om het groen in de gemeente te behouden, o.a. het Roekenbos. Hij heeft een
groot aandeel gehad in de productie van de ledenwerffolder. Hij zat in de redactiecommissie en regelde
ook de verspreiding van de boekjes. Het jubileumboekje heeft hij samen met Ad Rijneveld gemaakt en hij
heeft deelgenomen aan de evacuatie/herdenkingstocht.
Hij krijgt als dank voor zijn grote inzet voor onze vereniging een fraai boek over de Veluwe.
Siebe blijft nog lid van de redactiecommissie tot er een opvolger is.
GEMEENTELIJKE VERGUNNINGENCOMMISSIE
Zoals eerder gemeld, is Michiel Hoenderdaal de opvolger van Ad Rijneveld. Hij en Ad geven een kort
overzicht van de objecten die aan de orde kwamen in het afgelopen jaar.
-Spoorstraat 1; daar is een geslaagde restauratie uitgevoerd. Dit is zorgvuldig gedaan en het pand is deels
teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
-Amersfoortsestraat 21; een jonge architect heeft dit pand voor de ouders gerestaureerd en er zijn een
aantal appartementen in gemaakt.
-Raadhuisplein 55; hier zit een advocatenkantoor in. Postkantoor was al uitgebroken.
Het wordt op dit moment geschilderd. De banieren op het pand worden op verzoek van de commissie lager
opgehangen. Er is bezwaar tegen het plaatsen van de naam op het pand.

-Schoonderbekerweg 13; prachtige boerderij. Monumentaliteit en functionaliteit botsen met elkaar.
-Hoge Boeschoterweg 78; schaapskooi is multifunctionele ruimte geworden.
-Ontwikkeling landgoed De Schaffelaar; is nog steeds niet rond. We hopen daar een eigen ruimte te
krijgen. Men is nog bezig met de tuinen rondom het Koetshuis en de gebouwen daar omheen.
-Boerderij aan de Puurveenseweg.
-Terschuur, boerderij De Tolboom; er stond een mast, maar die is aangepast.
-Michiel vertelt dat er in de gemeente Barneveld 160 monumenten en 15 grafheuvels zijn.
RONDVRAAG
1. De Pluim wordt elk jaar in Barneveld uitgedeeld. Zou dat ook in Voorthuizen gedaan kunnen
worden? Gijs Donkersteeg gaat dat in Voorthuizen uitzoeken, in samenwerking met Plaatselijk
Belang en Joop Brons. En eventueel later ook uitreiken in Kootwijk, Kootwijkerbroek, en
Garderen?
2. Bomen aan de Stationsweg. Er is een commissie opgericht om de kap van deze 65 bomen tegen te
gaan. Oud Barneveld schaart zich achter deze commissie en heeft ook zijn zegje gedaan in de
hoorzitting bij de gemeente. Plaatselijk Belang heeft een groot artikel in de Barneveldse Krant
gezet. Wij steunen ook van harte dit plan om de kap tegen te gaan.
Er komt nog een voorstel uit de vergadering om de coniferen voor het kasteel weg te halen.
SLUITING
Tenslotte dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de belangstelling. Daarna werd de vergadering
gesloten.

Lidy van Amerongen, secretaris

