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• Opening en mededelingen 

Voorzitter Wim van den Berg opent de vergadering om 19.30 uur. Hij is blij dat er weer veel leden 

aanwezig zijn, ook de leden van de Sociëteit heet hij welkom. Het is een bijzondere avond, die ook thuis 

te volgen is via de livestream, die verzorgd wordt door Edwin Kamphorst van Kamphorst ICT.  

 

Dankzij onze sponsoren kunnen we de contributie zo laag houden. Na enkele algemene mededelingen 

neemt Piet Valkenburg de microfoon plotseling over van Wim van den Berg. Hij nodigt Wim en zijn 

vrouw Ina uit plaats te nemen op een speciale plaats. Locoburgemeester Henny van Dijk is aanwezig 

om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Wim van den Berg. Zij prijst hem om zijn vele 

activiteiten. Hij is zeer zorgzaam voor zijn familie. Bij Valleivogels is hij meer dan 25 jaar actief geweest. 

Vanaf 1973 zet hij zich in voor Protestantse Gemeente De Achthoek op allerlei gebied. In 2006 treedt 

hij toe tot het bestuur van de Vereniging Oud Scherpenzeel, waarvan hij in 2013 voorzitter wordt. Onder 

zijn gedreven leiding kwamen er maar liefst 200 nieuwe leden bij. Daarnaast schrijft Wim verhalen voor 

de Scherpenzeelse Krant en is hij (mede)auteur van verschillende boeken. "Enthousiast, inspirerend, 

sociaal, betrokken en betrouwbaar. Een leider, maar ook een teamplayer", zo vat locoburgemeester Van 

Dijk zijn deugden samen. Namens de Koning benoemt de locoburgemeester hem tot lid in de orde van 

Oranje Nassau en speldt hem de onderscheiding op. 

 

Wim zegt heel verrast te zijn door de onderscheiding. Hij vindt het bijzonder dat zijn familie, zijn 94-

jarige moeder, familie en vrienden aanwezig zijn. "Het is leuk om een lintje te krijgen, maar 

Scherpenzeel telt nog zoveel andere mensen die zo'n onderscheiding verdienen. Mensen die minder in 

de schijnwerpers staan dan ik, maar op de achtergrond actief zijn en belangrijk vrijwilligerswerk 

verrichten voor verenigingen, clubs of kerken. In gedachte wil ik dit lintje graag met al die mensen 

delen", zegt Wim. Hij krijgt hiervoor een welgemeend en luid applaus.  

 

• Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 3 november 2020 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 

 

• Jaarverslag secretaris en jaarverslag penningmeester 

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2020 worden gepresenteerd. Er zijn geen 

vragen of opmerkingen. 

 

• Begroting 2021 

De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd. We zijn een financieel gezonde vereniging. 

 

• Verslag kascommissie 

De kascommissie, Aart van Ginkel en Tonnis van Dijk, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord 

bevonden. De kascommissie wordt bedankt. 

 

• Benoeming kascommissie 2021 

Aart van Ginkel treedt af en Jan van de Wetering volgt hem op. Tonnis van Dijk blijft nog een jaar. 

 

• Voorstel goedkeuring statutenwijziging 

De huidige statuten zijn verouderd en verhinderen een ANBI- en cultuurstatus. Het bestuur doet een 

voorstel deze te wijzigen en vraagt goedkeuring aan de leden. Omdat niet het vereiste 2/3 deel van de 



leden aanwezig is, kan hierover geen besluit worden genomen. Daarom wordt op 9 november een extra 

ledenvergadering gehouden. Dan is geen 2/3 meerderheid vereist voor besluitvorming. 

 

• Bestuursverkiezing 

Archivaris Piet Valkenburg is aftredend en herkiesbaar, de leden stemmen hiermee in. Er wordt afscheid 

genomen van penningmeester Henk Beulenkamp. Hij heeft deze functie 15 jaar accuraat vervuld. Hij 

blijft wel actief betrokken bij de vereniging. José Reussink volgt hem op als penningmeester, zij is de 

afgelopen tijd ingewerkt. Gijs van Daatselaar treedt toe tot het bestuur. 

 

• Pauze 

In de pauze is een doorlopende presentatie van oude foto's van Scherpenzeel te zien. 

 

• De geschiedenis van Boschzicht en de Sociëteit 

Wim van den Berg houdt een lezing over de 140 jaar geschiedenis Boschzicht en de Sociëteit, de oudste 

nog bestaande vereniging. Het verhaal van Boschzicht begint bij de Marinus Blanken en Albertha 

Geertuida Sterk en eindigt bij Nico en Klazien Klumpenaar. Wim laat in zijn presentatie veel foto's en 

filmpjes zien, afgewisseld met diverse interviews. Wout en Corrie Klumpenaar vertellen over de 

geschiedenis en hun tijd in Boszicht en leden van de Sociëteit over hun vereniging, wie zij zijn en wat 

zij doen. Aan het einde laat Wim een door Jonker gemaakte compilatie zien van 140 jaar Boschzicht.  

 

Tot slot bedankt Wim de familie Nico, Klazien en Corry Klumpenaar voor hun jarenlange gastvrijheid en 

goede zorgen als eigenaren van Boschzicht. De historische horecagelegenheid gaat plaats te maken 

voor een appartementengebouw. Wanneer de deuren definitief sluiten, is afhankelijk van de goedkeuring 

van de nieuwbouwplannen. 

 

De president van de Sociëteit, Piet Osnabrugge, bedankt Wim voor de geweldige avond.  

 

Hierna sluit de voorzitter deze bijzondere avond. 

 

 

 

 

 

 


