
 

 

 

Jaarverslag 2020 Vereniging Oud Barneveld 
 
Inleiding 
Het jaar 2020 kan gekenmerkt worden als het jaar van de corona-pandemie. 
Nederland en de hele wereld waren in de ban van het Covid-19-virus. Er is voor 
de derde keer sprake van een lockdown, wat betekent dat ook voor onze 
vereniging diverse activiteiten niet door konden gaan. Voor onze vereniging 
betekende dat: geen jaarvergadering, geen uitreiking van de Pluim en/of de 
Voortsche Waerderingh, geen jaarlijks excursie, geen oud-Veluwse maaltijd. En 
de vraag is of deze activiteiten in het jaar 2021 wel kunnen doorgaan. Hoewel 
er vaccins zijn ontwikkeld en ingezet worden, is het nog verre van zeker op het 
moment van schrijven of de pandemie op korte termijn verleden tijd is. Ook 
gezien het feit dat er een nieuw virus is opgekomen. 
Bestuur 
Het bestuur heeft vier keer kunnen vergaderen met inachtneming van de 
benodigde afstand van 1,5 meter. Dat kon doordat we gebruik mochten maken 
van een ruimte in een pand van redactielid Willem ten Hoven en twee keer 
mochten we vergaderen in Museum Nairac. 
Het bestuur heeft geen wijziging ondergaan in dit verslagjaar. Het bestuur 
bestaat uit de volgende personen: 
Ad Rijneveld, Evelien Overeem, Geke Tijssen, Michiel Hoenderdaal, Geert Lugt, 
Willy Kuijper en Krijn Korving. 
 
Verenigingsblad 
Het blad Oud Barneveld kon vier keer verschijnen. Er stonden interessante 
artikelen in. Om een paar te noemen: een tweedelige serie over restaurant Het 
Schaap, een verhaal over joodse kinderen die na de oorlog werden opgevangen 
in ‘De Biezen’, jeugdherinneringen van een bewoner van de Amersfoortsestraat 
en een bewoonster van de Verlooplaan, de restauratie van de schaapskooi aan 



de Achterveldseweg 41 en nog veel meer. Alle artikelen werden voorzien van 
mooie foto’s. 
Bestuurslid Geert Lugt is teruggetreden als lid van de redactie. Het bestuur is 
op zoek naar nieuwe redactieleden, zoals u gelezen zult hebben in het 
winternummer 2020.  
 
Jaarvergadering 
Zoals in de inleiding al werd gememoreerd kon de jaarvergadering niet 
doorgaan. Statutair gezien is een vereniging verplicht elk jaar een 
jaarvergadering te houden. Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar een 
soort schriftelijke jaarvergadering te houden. In het voorjaarsnummer 2021 
leest u hier meer over. 
 
Excursies en evenementen 
Er zijn geen activiteiten georganiseerd dit jaar. 
 
Gemeentelijke monumentencommissie 
Michiel Hoenderdaal heeft namens de Vereniging Oud Barneveld  zitting in de 
Monumentencommissie van de gemeente Barneveld. Alleen in januari is er een 
vergadering geweest in het gemeentehuis. Daarna werd er 7x online vergaderd. 
Het aantal adviesaanvragen was in 2020 aanmerkelijk minder dan gebruikelijk. 
  
Website 
De website van de vereniging werd ook het afgelopen jaar onderhouden door 
Michiel Hoenderdaal. Het beeldarchief wordt beheerd door Christiaan Plug 
 
Afvaardigingen 
Gemeentelijke monumentencommissie: Michiel Hoenderdaal 
Gemeentelijke straatnamencommissie: Ad Rijneveld 
Commissie Uitreiking de Pluim: Evelien Overeem 
 
Januari 2021 
Geke Tijssen 
 
 
 


