Beleidsplan 2020 - 2025
1. DOEL
Vereniging Oud-Scherpenzeel is opgericht op 25 maart 1968.
De volgende doelen zijn vastgesteld in de statuten van de vereniging:
Doelstellingen:
Onderzoek naar de geschiedenis.
1. De vereniging heeft ten doel het wekken van belangstelling voor, het verbreiden van de kennis
van en het stimuleren van onderzoek naar de geschiedenis van Scherpenzeel.
2. Het verzamelen van historische gegevens en voorwerpen, die betrekking hebben op
Scherpenzeel.
3. Het meewerken aan het behoud van historische monumenten en karakteristieke plaatsen in
Scherpenzeel.

2. VISIE
Het bestuur van de vereniging wil de doelstellingen realiseren door middel van verschillende
activiteiten. De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door het organiseren van
bijeenkomsten, presentaties en lezingen, alsmede het leggen en bevorderen van contacten met
personen en organisaties, die zich geheel of gedeeltelijk in de belangensfeer van de vereniging
bewegen.

Activiteiten:
Studie:
Het bevorderen van de bestudering van de geschiedenis van Scherpenzeel
De vereniging vervult daarbij een stimulerende rol, door onder meer:
• activiteiten in samenwerking met Landgoed Scherpenzeel voor basisschoolleerlingen in het
project 'Van Luchtkasteel tot Dassenburcht' te organiseren voor kinderen van de bovenbouw van
de Scherpenzeelse basisscholen. Zij maken kennis met de geschiedenis en de natuur in en rond
Scherpenzeel.
• de bibliotheek van de vereniging met publicaties over de geschiedenis van Scherpenzeel e.o.
toegankelijk te maken voor belangstellenden. De boeken zijn in Adlib-Library gerangschikt en
eenvoudig te vinden in de bibliotheek.
• intensief contact met Archief Ede (waar ook het Gemeente Archief van Scherpenzeel is
ondergebracht) te onderhouden.
• een uitgebreide en toegankelijke fotocollectie in Adlib-museum bij te houden.
Uitgeven van publicaties:
Het verzorgen van uitgaven om zodoende het historisch besef en interesse in en over Scherpenzeel
te vergroten. Hiermee wordt o.a. het volgende bedoeld:
• sinds de oprichting is een reeks aan boeken verschenen over de geschiedenis van Scherpenzeel;
het laatste boek dat de vereniging heeft uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is

•

•

'De Canon van Scherpenzeel' die alle leden als jubileumgeschenk hebben ontvangen in 2018.
het verenigingsblad van Oud-Scherpenzeel, dat vier keer per jaar verschijnt en een omvang heeft
van 40 pagina's per uitgave. Het blad wordt gratis aan de leden verstrekt. Het is meer dan een
mededelingenblad. Het blad wordt vooral gevuld met artikelen over de Scherpenzeelse
geschiedenis.
het maandelijks publiceren van een paginagroot artikel in de Scherpenzeelse Krant over de
historie van Scherpenzeel.

Samenwerking met anderen:
Vereniging Oud-Scherpenzeel werkt, in het belang van de geschiedenis van Scherpenzeel en om
genoemde doelen te bereiken, (intensief) samen met:
• Het Gemeentearchief Ede
• Gemeente Scherpenzeel
• Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel
• Landgoed Scherpenzeel
• eventuele andere instellingen binnen Scherpenzeel
• jaarlijks overleg met de Historische Vereniging Oud-Renswoude en Stichting Oud-Woudenberg.

3. UITWERKING VAN DOEL EN VISIE:
Vereniging Oud-Scherpenzeel wil haar doelen ook bereiken en haar visie uitdragen door:
A. Het verenigingsblad.
Gepubliceerd worden o.a. artikelen naar aanleiding van onderzoeksresultaten, rapportages van
historische onderzoeken die het plaatselijke belang raken. Enkele terugkerende onderwerpen zijn:
• Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners
• Scherpenzeelse monumenten
• Markante Scherpenzelers
• Themanummers (maart 2020 over het verzet; oktober 2020: restauratie van de kerkvloer van de
Grote Kerk)
B. Bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.
• Bijeenkomsten, lezingen en presentaties over de geschiedenis van Scherpenzeel (2x per jaar).
• Open Dag (4x per jaar). Tijdens deze activiteit kunnen bezoekers terecht in het
documentatiecentrum van de vereniging en op allerlei gebied zich informeren over de
Scherpenzeelse geschiedenis en/of familiegeschiedenis (genealogie). De Open Dagen hebben ook
een sociale functie: bezoekers ontmoeten Scherpenzelers en oud-Scherpenzelers onder het
genot van een kopje koffie/thee.
• Exposities over de geschiedenis van Scherpenzeel in het documentatiecentrum (4 wisselende
tentoonstellingen per jaar).
• Van september t/m mei is het documentatiecentrum elke dinsdagavond tussen 19.00 - 21.00 uur
geopend voor publiek. Daar kan men terecht voor vragen en historisch onderzoek.
• Excursie naar een Scherpenzeels bedrijf waarbij de geschiedenis van de onderneming centraal
staat (1x per jaar).
• Een fiets- of wandeltocht door en rond Scherpenzeel waarbij verhaald wordt over de

•
•
•

geschiedenis van Scherpenzeel (1x per jaar)
Organiseren van activiteiten op Open Monumentendag in september i.s.m. o.a. gemeente
Scherpenzeel.
Organiseren activiteit in het kader van de Maand van de Geschiedenis in oktober i.s.m. Openbare
bibliotheek Scherpenzeel.
Oud-Scherpenzeel is elk jaar vertegenwoordigd op de lokale Feestmarkt in mei en de Kerstmarkt.
Daar presenteren we de vereniging en interesseren we het publiek voor de geschiedenis van
Scherpenzeel.

C. Werkgroepen beeldmateriaal en oude voorwerpen.
Een werkgroep van vrijwilligers is wekelijks op twee ochtenden actief met het beschrijven van
beeldmateriaal. Vanuit het bestuur van de vereniging wordt het werk van de werkgroep gevolgd,
gefaciliteerd en ondersteund.
Een tweede werkgroep archiveert oude voorwerpen die een relatie hebben met de Scherpenzeelse
geschiedenis.
D. Het documentatiecentrum.
Vereniging Oud-Scherpenzeel heeft haar
domicilie in 't Koetshuis dat bij Huize
Scherpenzeel hoort. De vereniging huurt
een deel van het Rijksmonument van
Gelders Landschap & Kasteelen en heeft
het ingericht als documentatiecentrum.
Het documentatiecentrum dat van september t/m mei wekelijks op dinsdagavonden is geopend is als
volgt ingericht:
• In de hal bij de entree is een expositieruimte.
• Op de begane grond is een ontmoetingsruimte.
• De bibliotheek is ook beneden.
• De voormalige garage doet dienst als opslagruimte voor grote, oude voorwerpen met een
educatieve functie (weefgetouw, deel van een oude hooiberg met bergroeden enz.).
• Op de eerste verdieping is een vergaderruimte waar ook computers staan opgesteld en
bezoekers in de digitale fotocollectie kunnen bladeren/zoeken.
• Op de eerste verdieping is een 'papieren' archief.
• Op de eerste verdieping is een ruimte voor genealogisch onderzoek.
• Op de tweede verdieping (zolder) zijn oude voorwerpen uitgestald.
E. De Website en de facebookpagina.
De website www.oudscherpenzeel.nl moet een actuele en overzichtelijke bron van informatie zijn
voor de leden van de vereniging en voor andere belangstellenden.
De webmaster actualiseert de website voortdurend. Op de website zijn verenigingsbladen digitaal
beschikbaar en artikelen over de geschiedenis van Scherpenzeel die in de Scherpenzeelse Krant zijn
gepubliceerd te lezen. Daarnaast worden activiteiten aangekondigd.
Op de facebookpagina 'Je bent een Scherpenzeler als' worden foto's gepubliceerd en uitnodigingen

voor activiteiten van de vereniging geplaatst. Uitnodigingen voor activiteiten worden ook in de lokale
en regionale kranten gepubliceerd.
F. Leden en bestuur.
Begin 2020 telt de vereniging 925 leden. Het bestuur telt 7 leden. Zij vervullen specifieke taken die
zijn omschreven in het zogenaamde Procedureboek. Ook de namen en werkzaamheden van
vrijwilligers staan hierin vermeld. De ledenadministrateur maakt geen deel uit van het bestuur.
G. Het zorgvuldig beheren van inkomsten en uitgaven.
De Vereniging Oud-Scherpenzeel verwerft haar inkomsten door:
• de jaarlijkse contributie van de leden
• subsidies (Gemeente Scherpenzeel; Rabo ClubSupport, Rabobank Gelderse Vallei)
• sponsoring door diverse Scherpenzeelse bedrijven
• vergoeding voor publicaties in Scherpenzeelse Krant.

4. STERKTE/ZWAKTE ANALYSE
a. Kracht
Vereniging Oud-Scherpenzeel besteedt aandacht aan de geschiedenis van Scherpenzeel door de
eeuwen heen. De belangstelling voor met name de geschiedenis van de laatste honderd jaar is erg
groot onder de leden. Oud-Scherpenzeel speelt daarop in door vooral over die periode te publiceren.
Ook activiteiten als presentaties en lezingen richten zich vaak op dat tijdvak. Het verklaart de grote
opkomst op verenigingsavonden (vaak tussen 125 en 175 personen). Voor veel bezoekers hebben de
verenigingsactiviteiten ook een belangrijke sociale functie: leden en belangstellenden ontmoeten
elkaar tijdens de activiteiten. Vereniging Oud-Scherpenzeel staat 'boven de partijen'. Dat wil zeggen
dat alle Scherpenzelers en oud-Scherpenzelers de vereniging een warm hart toedragen.
b. Zwakte
De gemiddelde leeftijd van de leden van de vereniging is hoger dan vijftig. Zonder dat daar
onderzoek naar is gedaan, kan dat onomstotelijk worden vastgesteld. Door gebruik te maken van
Facebook (Je bent een Scherpenzeler als, meer dan 2.500 volgers), hoopt Vereniging OudScherpenzeel ook jongere Scherpenzelers te interesseren voor de geschiedenis van Scherpenzeel en
de vereniging.

5. AMBITIES
•

•

•

Oude lokale kranten (De Holevoet, De Nieuwe Holevoet en de Scherpenzeelse Krant) uit de
periode 1918 - 2000 zijn gedigitaliseerd en eenvoudig te doorzoeken op www.archieval.nl. Dat is
mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking met Archief Ede en dankzij sponsoring van
de Rabobank. Het is een ambitie van Vereniging Oud-Scherpenzeel om ook kranten uit de
periode 2000 - heden te digitaliseren.
Vereniging Oud-Scherpenzeel wil dat het lidmaatschap voor iedereen financieel haalbaar is en
blijft. Al jaren betalen leden slechts € 15,- contributie per jaar. Dat is mede mogelijk door
subsidie van Gemeente Scherpenzeel en sponsoring door lokale ondernemers.
Vereniging Oud-Scherpenzeel streeft ernaar meer jongeren als lid aan zich te binden. De
vereniging beraadt zich op activiteiten die dat effect mogelijk hebben.
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