
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 22 april 2015 
 

 
 
De jaarvergadering werd op 22 april 2015 gehouden in café-restaurant “het Schaap”. 
De voorzitter, de heer Ton Janse, heette de aanwezigen welkom. De volgende leden hebben zich 
afgemeld: mevrouw M. de Kruijk en dhr. R. van Middendorp 
 
Voorafgaand aan de vergadering hield de heer Peter Tazelaar uit Voorthuizen een diapresentatie over 
Staverden en omgeving. De belangstelling voor de lezing en de vergadering was groot. ’t Achterhuus van 
Het Schaap was helemaal vol. 
 
Tussendoor werd de vergadering onderbroken voor het afscheid van Ton Janse. Burgemeester Van Dijk 
nam het woord en bedankte Ton voor zijn jarenlange inzet. Ton kreeg de erepenning van de gemeente 
Barneveld uitgereikt voor al zijn verdiensten voor de Vereniging Oud Barneveld, Plaatselijk Belang en 
voetbalvereniging SDVB. 
  
OPENING EN BESPREKING VAN NOTULEN VORIG JAAR 
Voorzitter Ton Janse opende de vergadering, waarna het vorige verslag zonder opmerkingen werd 
vastgesteld.  
 
MEDEDELINGEN 
 Landgoed De Schaffelaar wordt ontwikkeld door Geldersch Huys van Bert Kuijt. Het is de bedoeling dat 
Vereniging Oud Barneveld daar ook een eigen plekje krijgt, wat we kunnen inrichten met bv een scherm en 
een beamer. We willen deze ruimte 1 dag in de week open stellen. Ton biedt aan daar een dag aanwezig te 
zijn. Misschien zijn er ook nog andere vrijwilligers die zich beschikbaar stellen. 
 
Ons trouwe lid Jopie Herbert is overleden. Zij had Oud Barneveld hoog in het vaandel staan. We zullen 
haar missen. 
 
Voorjaarsexcursie wordt dit jaar op zaterdag 30 mei a.s. gehouden en de bestemming is Hoorn. 
 
In het Nairac museum komt binnenkort een tentoonstelling over Barneveldse bedrijven. Een dergelijke 
tentoonstelling komt ook in het Pluimveemuseum. We willen een dag gaan organiseren waarbij beide 
tentoonstellingen (met rondleiding) met elkaar gecombineerd kunnen worden. De uitnodiging volgt nog. 
 
Ons ledenaantal stokt een beetje. Het plan is om de foto/filmavond die regelmatig georganiseerd wordt 
ook toegankelijk te maken voor niet-leden. We hopen op deze manier nieuwe leden te kunnen werven.  
 
Verder bedankte de voorzitter de volgende mensen: Cees van Delen, Christiaan Plug, Jaap Top, Joop 
Brons, Wim ten Hoven, alle bezorgers en alle bestuursleden. 
En een speciaal bedankje voor hoofdredacteur Dick Veldhuizen. Hij was van 1999 tot 2006 7 jaar 
secretaris, vanaf 2008 werd hij hoofdredacteur van ons blad en deed dat ook 7 jaar. Evelien deelde een 
cadeaubon uit. Hartelijk dank Dick. 



Gerjan Crebolder, hij was al eerder hoofdredacteur, gaat deze taak weer overnemen voor 4 jaar. Dick 
blijft ook zijn bijdrage leveren aan ons blad. 
 
Onze website wordt nog niet zoveel bezocht. Hij wordt warm aanbevolen door de voorzitter. 
  
JAARVERSLAG 
 Op het jaarverslag van 2014 zijn geen op- of aanmerkingen. Zoals je kunt zien, hebben we niet stil 
gezeten. Mocht iemand suggesties hebben? Graag bij het bestuur neerleggen. 
 
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 
Het verslag van de penningsmeester worden uitgereikt. Het saldo is met  € 4000,-- gestegen. De vraag is 
wat kunnen we met het geld doen?  
Ad Guldie stelt voor een gedeelte van het geld te besteden aan de Cornelia Bewaarschool. Goed idee, maar 
de eigenaresse heeft geen interesse in samenwerking. 
Als er andere initiatieven zijn, willen we dat graag steunen. Het geld zal ook besteed worden aan de 
inrichting van onze eigen ruimte. 
Gijs Donkersteeg verzorgt altijd de rubriek Toen en Nu in de Barneveldse krant. Daar krijgen we betaald 
voor en dat levert ook een mooie bijdrage aan de kas.  
 
VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
De kascommissie, bestaande uit de heren Gert Brons en Jan Kuiper (welke laatste niet aanwezig was) 
verleende haar décharge voor het in 2014 gevoerde beleid. Hartelijk dank voor hun medewerking. 
 
BENOEMING NIEUW LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
Dhr. Van der Lugt stelt zich beschikbaar voor de financiële commissie als opvolger van dhr. Jan Kuiper. 
Niemand van de aanwezige leden maakt bezwaar. De financiële commissie voor het jaar 2015 bestaat uit 
de heren Gert Brons en Van der Lugt. 
 
VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Siebe Bron is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Michiel Hoenderdaal wordt voorgesteld als nieuw 
bestuurslid. Daar er geen tegenkandidaten voorgedragen zijn, wordt hij benoemd. We heten Michiel 
Hoenderdaal hartelijk welkom. 
Na het aftreden van voorzitter Ton Janse wordt, met instemming van de bestuursleden, besloten om Ad 
Rijneveld als voorzitter te kiezen voor een periode van 6 jaar. Ton overhandigt de bestuurshamer aan Ad 
en wenst hem en de andere bestuursleden veel succes toe. 
 
MEDEDELINGEN VAN DE VERGUNNINGENCOMMISSIE (voorheen Monumentencommissie) 

- Wat betreft landgoed De Schaffelaar, de boerderij blijft woonbestemming houden, de kapschuur 
wordt pannenkoekhuis. Daarom omheen komen schaapjes te lopen, er komt een speelwei en een 
bongerd met oude rassen hoogstam fruit. 

De initiatiefnemers hopen dat aan het eind van de zomer de eerste spade de grond in kan.  
- Amersfoortsestraat 21, het oude huis van Willemars. Het huis wordt helemaal 

verbouwd/gerenoveerd door een jonge architecte volgens oude tekeningen. 
- Molen in Kootwijkerbroek, die komt er. Men moet wel snel beginnen met bouwen, anders verliest 

men de subsidie van de provincie. 
Ad houdt ook in de commissie in de gaten als er iets verloren dreigt te gaan. 
 
RONDVRAAG 
Geen. 
 
SLUITING  



Tenslotte dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de belangstelling. Daarna werd de vergadering 
gesloten. 
 
Ad neemt nog even het woord. Namens het bestuur wordt een afscheidscadeau aangeboden aan Ton 
Janse. 
 
 
 
Lidy van Amerongen, secretaris 


