VERENIGING OUD-SCHERPENZEEL
JAARVERSLAG 2019

Het jaar 2019 ligt al weer achter ons en het bestuur kan terug zien op een goed jaar voor onze vereniging.
Na de drukte van het 50-jarig bestaan hebben we weer onze normale activiteiten opgepakt.
Onze activiteiten werden erg gewaardeerd en ons ledenaantal is wederom gestegen en bedraagt momenteel 926.
Het bestuur heeft zeven maal vergaderd en er is wederom overleg geweest met de buurgemeenten.
Het documentatiecentrum is van september tot en met april elke dinsdagavond en op verzoek ook op dinsdagmorgen
geopend, Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Dankzij veel vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, kan al het werk van de vereniging voortgang vinden.
De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. Zij heeft 4 mooie uitgaven samengesteld. De redacteur,
Mark van den Berg, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit zo voortreffelijk voor ons verzorgt.
Velen maken gebruik van onze website die heel goed wordt bijgehouden door Martin Wigtman, waarvoor onze dank.
De algemene ledenvergadering op 12 maart 2019 werd door ca. 115 leden bijgewoond.
De bestuursleden Wim van den Berg en Henk van den Hoeff werden herkozen, maar Mirjam de Wijs heeft te kennen
gegeven niet door te gaan , maar blijft wel als vrijwilligster bij onze vereniging actief.
Wim van den Berg vertoonde leuke beelden van de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden en de
penningmeester gaf een toelichting op het financiële overzicht.
Hierna werden enkele oude filmpjes vertoond en na de pauze was er een terugblik met films en foto’s op het zeer
geslaagde 50-jarig jubileum.
Onze vereniging heeft zich weer gepresenteerd op de feestmarkt 29 mei en de winteravondmarkt op 13 december.
In de Breehoek hebben wij op 9 oktober medewerking verleend aan de maand van de geschiedenis, over “Vrouwen
van Scherpenzeel”.
Er werden presentaties gegeven voor de Melkcontrolevereniging over de zuiverfabriek, in het Huis in de Wei, op de
Moria Hoeve, en een presentatie ter gelegenheid van het jubileum van NCVB 100 jaar vrouwenbond.
Tevens hebben wij medewerking verleend aan het project “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht” voor de
schoolkinderen.
Ook dit jaar zijn er weer 4 Open Dagen gehouden met de thema’s:
Scherpenzeel vroeger en nu,
Renovatie vloer grote kerk,
Hans Blankenberg Memorial Tour met kranslegging bij het verzetsmonument,
Kasteel en Park met rondleiding door Meta Daniëls.
We mochten veel bezoekers verwelkomen.
Zaterdag 25 mei was er weer de jaarlijkse excursie. Deze keer ging de reis naar Ommeren, een bezoek aan het Baron
van Brakellmuseum en “Natuurlijk Gruun”. Wederom een geslaagde en gezellige dag.
Op 5 juli was er een mooie avondwandeling uitgezet, die startte bij Klein Orel en door veel leden is meegelopen.
De ledenbijeenkomst op 29 oktober werd gehouden in partycentrum “Boschzicht” en had het thema : “60 Jaar bestaan
van het zwembad”. Er werd aandacht besteed aan het eerste oude zwembad in de Lunterse Beek ’t Schut en daarna aan
het huidige zwembad aan de Willaerlaan. De avond werd bijgewoond door 170 bezoekers.
Op 12 november werd er een bedrijfsbezoek gebracht aan het pas geopende pand van Van Heugten Transport.
De belangstelling hiervoor was groot.
Cobi Schuur secretaris.

