
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 18 april 2019 
 

 
 
 
 
De jaarvergadering werd op 18 april 2019 gehouden in café-restaurant “het Schaap”. 
De voorzitter, de heer Ad Rijneveld, heette de aanwezigen welkom.  
Afwezig met kennisgeving. Albert Prins, Myriam de Kruijk, L. van den Berkt en de familie Hazeleger. 
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft Jan Hogendoorn een presentatie gegeven over de collectie van het 
geslacht “van-Oranje-Nassau” welke tentoongesteld is in het Museum Buren en Oranje. 
 
Verder wordt het voorstellen van de nieuwe secretaris, GekeTijssen, naar voren gehaald omdat zij alleen 
de eerste helft van de avond aanwezig kon zijn. Zij komt in de plaats van Lidy van Amerongen die volgens 
het rooster aftreedt. Lidy wordt bedankt en krijgt een attentie en een bos bloemen. Omdat er geen 
bezwaren waren, werd GekeTijssen geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. 
 
OPENING EN GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING D.D. 12 APRIL 
2018 
Voorzitter Ad Rijneveld opende de vergadering, waarna het vorige verslag zonder opmerkingen werd 
vastgesteld. 

 
MEDEDELINGEN 
Wat betreft het verkrijgen van een eigen ruimte, daar zijn we al lang mee bezig. We hebben nog geen 
bericht gekregen van onze contactpersoon van de gemeente over een ruimte aan de Nairacstraat 31. We 
hebben het aanbod gehad van Joep ten Ham om zijn hele collectie over te nemen. Maar de acceptatie is 
pas mogelijk als we een eigen ruimte hebben. We houden u op de hoogte. 
 
Dan is er onze samenwerking met museum Nairac. We mogen gebruik maken van het museum om onze 
presentaties te houden. De Digitale Tafel in het museum, waar o.a. oude foto’s en plattegronden van de 
gemeente Barneveld op te zien zijn, is mede tot stand gebracht door een donatie van onze vereniging.  
Mochten er nog mensen zijn die oude foto’s hebben, dan houdt het museum zich aanbevolen. 
 
We hebben een verzoek gekregen van het Jan van Schaffelaarfonds of we mee willen werken aan de 
totstandkoming van een commissie “Beschermd Dorpsgezicht”. De heren Nugteren en Baan zijn daarbij 
betrokken. Het zoeken is nog naar een juridische grond om zaken omtrent het beschermde dorpsgezicht 
geregeld te krijgen. We zijn hier al eerder mee bezig geweest, maar het is toen niet van de grond 
gekomen. Ad houdt het contact warm. 
Er zijn voldoende panden die het verdienen om beschermd te worden. 
 
De aangekondigde dorpsquiz van 18 mei a.s. kan helaas niet doorgaan op deze datum. Maar Ad heeft zoveel 
steunbetuigingen gehad dat we het zeker door willen laten gaan. Het bestuur zal een aantal mensen om 
zich heen verzamelen om te helpen bij het organiseren. Dit evenement willen we ook gebruiken als  
ledenwerfactie. Ad gaat een andere datum inplannen, in overleg met de centrummanager en hij zal zorgen 



voor de communicatie hierover in de krant. Ad doet een oproep aan de aanwezigen van de vergadering. Wie 
vindt het leuk om ons hierbij te helpen? 
 
Onze vereniging was aanwezig op de open dag van Schaapskooi De Hee. Het was een leuk evenement met 
prachtig weer. Onze aanwezigheid werd op prijs gesteld. 
 
Wat betreft het Gemeentelijke Cultuurfonds. We zijn een aantal keer op een vergadering geweest, maar 
het is nog niet duidelijk of we er wat mee kunnen. De vraag is, heeft het nut voor ons? We wachten het 
af. 
 
Ons verenigingsblad. De vormgeving van ons blad is voor een keer overgenomen door drukkerij Veldhuizen. 
Dit in verband met de ziekte van Joop Brons die dit al jaren voor ons gedaan heeft. Christiaan Plug heeft 
aangeboden om dit over gaan nemen gedurende de ziekte van Joop. We wensen Joop heel veel sterkte en 
beterschap. 
 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Op het jaarverslag van 2018 zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
Het verslag van de penningmeester lag ter inzage. 
 
VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
De heren Janssen en Lugt van de kascommissie nemen het woord. De boeken zijn goed bestudeerd en alles 
is in orde bevonden. Zij verlenen de penningmeester décharge voor het gevoerde beleid en 
complimenteren haar voor haar werk. 
 
BENOEMING NIEUW LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
Vanwege het feit dat Geert Lugt ook lid is van het bestuur kan hij niet tevens lid van de financiële 
commissie zijn. De termijn van de heer Janssen is voorbij. We zoeken dus 2 nieuwe commissieleden. 
Mevrouw Spaans en de heer Van Dijk melden zich aan. 
 
SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 
Cees van Delen heeft al enige tijd geleden afscheid van het bestuur genomen, maar hij blijft wel de 
ledenadministratie doen. Hij is tevens lid van de redactiecommissie. Wij danken hem hartelijk voor zijn 
inzet. Hij ontvangt een attentie en een bos bloemen. 
Gijs Donkersteeg treedt, na 39 jaar, ook af. Gijs heeft een groot historisch archief in zijn woning in 
Voorthuizen. Gijs is de historicus van Voorthuizen, hij heeft er ook een boek over geschreven. Eigenlijk 
willen we Gijs nog helemaal niet kwijt en we bieden hem een speciaal adviseurschap aan. Het is 
vrijblijvend, maar het zou prettig zijn als hij als adviseur aan onze vereniging verbonden blijft. Ad meldt 
dat dit wat de statuten betreft ook mogelijk is. We hopen dat hij zijn historische kennis vrijblijvend nog 
ter beschikking wil stellen aan de vereniging. Het is een eretitel en zo blijven we wel verbonden en 
misschien kan hij zijn 40 jaar bij de vereniging nog volmaken. 
Gijs wordt hartelijk bedankt voor zijn diensten en krijgt een doos met flessen drank overhandigd, een 
boekenbon, plus een bos bloemen voor zijn vrouw Emmy. 
We hebben een opvolger voor Gijs in Voorthuizen gevonden in de persoon van Krijn Korving. 
 
Gerjan Grebolder heeft een aantal jaren als eindredacteur van ons blad gefungeerd en hij gaat na het 
zomernummer stoppen. Geert Lugt zal als lid van de redactie  de contacten onderhouden tussen het 
bestuur en de redactie, visa versa. We danken Gerjan hartelijk voor zijn diensten. Hij meldt nog dat hij 
zeker zal blijven schrijven.  



De nieuwe redactie, genaamd 2.0, zal het laatste nummer nog in samenspraak met Gerjan gaan maken, 
waarbij Geert Gertjan uitnodigt om ook daarna nog verhalen te blijven schrijven. 
 
Bij deze worden Geert Lugt en Krijn Korving als bestuurslid geïnstalleerd. 
 
 
MEDEDELINGEN VAN ONZE VERTEGENWOORIDGER IN DE GEMEENTELIJKE 
MONUMENTENCOMMISSIE, MICHIEL HOENDERDAAL 
Even wat feiten. Onze gemeente telt 160 gemeentelijke monumenten. De laatste tijd zijn er geen nieuwe 
monumenten bijgekomen. Overige leden van de monumentencommissie zijn: Annelies Scholtz (heeft zitting 
namens Gelders Genootschap) mevrouw Gut (onafhankelijk lid) en Michiel.  Marlieke Damstra is geen lid, 
maar ambtelijk secretaris namens de gemeente. 
 
Aan de hand van een PowerPointpresentatie werden een aantal projecten, die het afgelopen jaar door de 
monumentencommissie behandeld werden, nader toegelicht. 
 
In najaar 2019 wordt er weer een avond belegd voor monumentenbezitters. Met als thema: “uw monument 
en duurzaamheid”.  
  
Gerjan vraagt nog hoe de stand van zaken is rondom het pand van Van der Horst aan de Schoutenstraat. 
Er zou wel belangstelling zijn van een koper. 
 
MEDEDELINGEN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGER IN DE STRAATNAMENCOMMISSIE, AD 
RIJNEVELD 
Deze commissie bedenkt nieuwe straatnamen.  

- Wijk de Enk, bij Valkhof. Ad heeft Staverden bedacht.  
- De straat bij de nieuwe tunnel. De vraag was of het nu nog wel Stationsweg is. Nieuwe straatnaam 

werd niet gewaardeerd door de bewoners. We laten het bij het oude. 
- Rondweg om Voorthuizen, er komen 2 viaducten: Overhorsterbrug en Schaapsdrift. 
- Appelseweg wordt doorgesneden, dit wordt Oude Appelseweg en Appelseweg. Bewoners zijn 

akkoord. 
- Bij de Kromme Akker komt een nieuw dorpshuis. Nieuwe straat wordt Rochetstraat. Dit was de 

oude burgemeester van Voorthuizen, toen Voorthuizen nog zelfstandig was.  
- Begin Drieënhuizerweg, dit hofje gaat Broekhof heten 
- In de nieuwe wijk Bloemendal komt een verzetsliedenbuurt.  

 
RONDVRAAG 
Michiel meldt dat we postzegels willen uitsparen door onze correspondentie zoveel mogelijk via de mail te 
sturen. Hij doet een oproep aan iedereen om mailadressen door te geven. 
 
De excursie in mei gaat niet door. Willy zal de excursie wel willen organiseren, maar wanneer dat gaat 
worden is nog niet bekend.  
 
SLUITING 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de belangstelling en het meedenken.  
Tenslotte werd de vergadering gesloten. 
 
 
Lidy van Amerongen, secretaris 
 


