
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 20 april 2017 
 

 
 
 
 
De jaarvergadering werd op 20 april 2017 gehouden in café-restaurant “het Schaap”. 
De voorzitter, de heer Ad Rijneveld, heette de aanwezigen welkom.  
 
Voorafgaand aan de vergadering hield de heer Gerjan Crebolder een presentatie in woord en beeld met als 
titel “Een verrassende wandeling door het centrum van Barneveld”. Voor velen kwamen de herinneringen 
naar boven bij het zien van de oude panden. 
 
Direct daarna, buiten de agenda om, werd Evelien Overeem in het zonnetje gezet voor het feit dat zij 40 
jaar penningmeesteres van Oud Barneveld is en daarnaast al die jaren veel voor onze vereniging heeft 
betekend 
Zij kreeg als dank daarvoor een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een grote glazen schaal met 
motief die haar door burgemeester Van Dijk werd overhandigd. De burgemeester en de voorzitter hielden 
beiden hierna een korte toespraak waarin zij Evelien bedankten voor haar jarenlange inzet. 
 
OPENING EN BESPREKING VAN NOTULEN VORIG JAAR 
Voorzitter Ad Rijneveld opende de vergadering, waarna het vorige verslag zonder opmerkingen werd 
vastgesteld.  
 
MEDEDELINGEN 
De dagexcursie die gepland staat op zaterdag 27 mei 2017 gaat naar Doesburg en kasteel Rozendaal. 
 
Dit jaar is de viering van 535 jaar “Jan van Schaffelaar”. De vergadering hierover is nog niet geweest, 
maar zodra er meer bekend is, vermelden wij dat in ons blad. 
 
Redactiecommissie van ons blad: Siebe Bron is, na velen jaren zitting te hebben gehad in deze commissie 
(sinds 2008) aftredend. Siebe krijgt nog een attentie aangeboden voor zijn fantastische bijdrage aan ons 
blad. De opvolger van Siebe wordt Willy Kuiper. De heer Lugt komt ook in de redactie. 
 
Voorthuizen krijgt een vergelijkbare oorkonde als De Pluim. Deze wordt op woensdag 10 mei 2017 
uitgereikt. 
 
Vraag van Gerjan Crebolder: Kunnen wij ook iemand nomineren voor het gigantisch verpesten van een 
pand? 
 
Er is nog steeds contact met Geldersch Erf over eigen ruimte voor onze vereniging. Wij zijn nog in 
discussie en we houden u op de hoogte. 
Vraag van Ton Janse:  Er stond een artikel in de krant waarin werd gesproken over het ultramoderne 
gebouw. Ton zou ons aanraden om te proberen een plekje te krijgen in het oude gedeelte.  
 



Tot slot bedankte de voorzitter alle vrijwilligers die op zich op welke wijze dan ook ingezet hebben voor 
onze vereniging: Hartelijk bedankt allemaal! 
  
JAARVERSLAG 
Op het jaarverslag van 2016 zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 
Het verslag van de penningmeester werd uitgereikt. 
 
VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
De heer Rootselaar, die aanvankelijk tot lid va de kascommissie was benoemd, moest zich door 
omstandigheden terugtrekken en werd in de loop van dit jaar opgevolgd door de heer Oudejans. 
 Het woord omdat het andere lid, de heer Lugt, wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. 
Alle zaken zijn  doorgespit en zijn in orde bevonden. Begin- en eindsaldo’s klopten prima. Evelien werkt op 
de ouderwetse manier, maar dat is geen probleem. Complimenten voor haar. Het woord déchargeren 
intrigeerde de heer Oudejans en hij heeft de betekenis opgezocht. Het betekent o.a. het gevoerde beleid 
goedkeuren. Dus bij deze:  de penningmeester werd onder dankzegging gedéchargeerd.  
  
BENOEMING NIEUW LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
De heer Oudejans zal voor het tweede jaar in de commissie zitting hebben. De heer Janssen meldt zich 
aan als nieuw lid van de kascommissie. 
 
CONTRIBUTIEVERHOGING 
Wij hebben jaren hetzelfde bedrag aangehouden. Zusterverenigingen zitten allemaal hoger. Met ingang 
van 2018 willen we overgaan naar een contributie van € 12,50.  
Ton Janse maakt de opmerking dat hij akkoord is, maar dat het niet noodzakelijk is omdat het saldo weer 
gegroeid is. De penningmeester antwoordt dat het feit dat de kas nu redelijk gevuld is, te danken is aan 
het feit dat een aantal leden extra contributie betalen. En als wij een eigen ruimte krijgen, is het prettig 
om wat geld achter de hand te hebben. 
 
Gerjan Crebolder denkt dat het ook wel leuk zou zijn eens iets in kleur te drukken. Dan is het handig wat 
extra in kas te hebben. Siebe Bron meldt ook nog dat de portokosten erg omhoog zijn gegaan. Wij 
proberen zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen, maar soms moeten de brieven gewoon verzonden 
worden. 
Jaap Hazeleger vraagt zich af of dit nog leden gaat kosten? Dat verwachten we niet. Bij opzegging gaat 
het meestal om leden die overleden zijn, maar er is gelukkig ook nieuwe aanwas. Wij moeten wel  aan 
ledenwerving gaan doen, het liefst zouden we ook jongere leden willen werven. Wij merken dat alle 
verenigingen last hebben van terugloop van leden. 
 
VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Cees van Delen heeft een jaartje meegedraaid en dat is goed bevallen. Hij stelt zich beschikbaar voor het 
bestuur. We heten Cees van harte welkom in het bestuur. 
 
Gijs en Ad zijn aftredend in dit jaar. We hebben geen nieuwe aanmeldingen gehad. Ad is herkiesbaar. Gijs 
is wel herkiesbaar, maar niet voor het volledige termijn. Hij zit sinds 1980 in het bestuur, dus al 37 jaar. 
Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en hij krijgt een presentje. Misschien kan hij nog 3 jaar aan 
blijven tot zijn 40-jarige jubileum? 
 
GEMEENTELIJKE MONUMENTENCOMMISSIE 



Michiel Hoenderdaal meldt dat hij met veel plezier, namens de vereniging, in deze commissie zit. De 
commissie komt eens per maand bij elkaar.  Er staan 160 gemeentelijke monumenten en 15 rijks 
monumenten op de lijst. 
Iedere maand worden er 3 of 4 projecten besproken. Alle aanvragen moeten binnen 6 weken behandeld 
zijn. 
 
Overige leden van de commissie zijn: mevrouw E. ter Braak, namens het Gelders Genootschap, mevrouw A. 
Gut, als onafhankelijke deskundige,  de heer M. van Huizen, als gemeentelijk secretaris en de heer H. v.d. 
Top, dorpsbouwmeester. Hij wordt af en toe om advies gevraagd. 
Michiel laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien wat voor soort aanvragen betreffende 
restauratie of verbouwing van monumentale panden aan de orde komen. Soms kunnen ook erf- en 
tuininrichtingen daaronder vallen. 
 
RONDVRAAG 

1. Mevrouw Luiten: In het boekje van juni 2016 stond een voorstel om de coniferen voor het kasteel 
weg te halen. Daar was ze ontzettend blij mee. Zij woont aan de Spoorstraat en haar uitzicht is 
belemmerd omdat de coniferen zo groot zijn geworden. Wordt vervolgd. 

2. Jaap Hazeleger: Bij de spoorwegovergang naar het bos staat een oud huisje (voorheen meelhandel 
Versteeg, nu Kusk). Is dat onder de aandacht? Het zou jammer zijn als dat weggaat. Volgens 
Michiel is dit niet bekend bij de commissie. Hij gaat het navragen. 

3. Jaap Hazeleger: Het station. Er waren plannen om het oude station te herbouwen. Zou de 
Vereniging nog wat kunnen betekenen? Herbouw was destijds mogelijk, maar is afgeketst op een 
eis van Prorail. Nieuwe initiatieven op dit terrein hebben, zoals het er nu voor staat, weinig kans 
van slagen. 

4. Siebe Bron: Hij mist de bankjes die wij geschonken hebben aan de Antoniusschool. Wat is er 
gebeurd met het bankje met plaquette? Dat gaan wij uitzoeken. 

 
SLUITING  
Tenslotte dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de belangstelling en het meedenken. Daarna werd de 
vergadering gesloten. 
 
 
Lidy van Amerongen, secretaris 


