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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 activiteiten als 

bijeenkomsten, presentaties en lezingen. Ook onderhoudt zij contacten met organisaties in de 

belangensfeer van de vereniging. 

Activiteiten: 

1. 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.  

 de bibliotheek van de vereniging met publicaties over de geschiedenis van Scherpenzeel e.o.  

      toegankelijk te maken voor belangstellenden.  

 intensief contact met Archief Ede (waar ook het Gemeente Archief van Scherpenzeel is  

      ondergebracht) te onderhouden 

 een uitgebreide fotocollectie in Adlib-museum.  

 

2. 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:  

 over de geschiedenis van Scherpenzeel heeft Oud-Scherpenzeel meerdere boeken gepubliceerd       

 artikelen over de historie van Scherpenzeel in het verenigingsblad (verschijnt 4x per jaar) 

 artikelen in de lokale Scherpenzeelse Krant 

 

      3.    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; 

 historische verenigingen uit buurgemeentes 
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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.  

B. Bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.  

Bijeenkomsten, lezingen en presentaties over de geschiedenis van Scherpenzeel (2x per jaar) en tal 

van andere activiteiten   

C. Werkgroepen beeldmateriaal en oude voorwerpen.  

Werkgroepen van vrijwilligers zijn wekelijks actief met het beschrijven van beeldmateriaal en het 

archiveren van oude voorwerpen.  

D. Het documentatiecentrum.  

Vereniging Oud-Scherpenzeel heeft een documentatiecentrum dat toegankelijk is voor publiek om 

onderzoek te doen naar de lokale geschiedenis en/ of familiegeschiedenis. 

E. De Website en de facebookpagina. 

De website www.oudscherpenzeel.nl is een actuele en overzichtelijke bron van informatie.  

Op de facebookpagina ‘Je bent een Scherpenzeler als’ worden foto’s gepubliceerd.  

F. Leden en bestuur. 

Begin 2020 telt de vereniging 925 leden. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursledenleden. Zij vervullen 

specifieke taken die zijn omschreven in het zogenaamde Procedureboek.  

G. Het zorgvuldig beheren van inkomsten en uitgaven.  

De Vereniging Oud-Scherpenzeel verwerft haar inkomsten door contributies, subsidies en 

sponsoring. Leden, bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor gedane 

werkzaamheden. 

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. Tijdens bijeenkomsten richt de vereniging zich vaak op deze periode. Ook 

publicaties gaan regelmatig over deze periode. 

b. Zwakte 

De gemiddelde leeftijd van de leden van de vereniging is hoger dan vijftig. Door gebruik te maken 

van Facebook (Je bent een Scherpenzeler als), hoopt Vereniging Oud-Scherpenzeel 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  

  Het is een ambitie van Vereniging Oud-Scherpenzeel om ook kranten uit de periode 2000-heden te  

  digitaliseren. 

• De contributie bedraagt €15,-. De vereniging streeft ernaar geen verhoging van de contributie te  

   hoeven doorvoeren de komende jaren. 

• Vereniging Oud-Scherpenzeel streeft ernaar meer jongeren als lid aan zich te binden. 
 

Scherpenzeel, mei 2020 

http://www.oudscherpenzeel.nl/
http://www.archieval.nl/

