VERENIGING OUD SCHERPENZEEL
JAARVERSLAG 2020
Het jaar 2020 ligt achter ons. Het was een bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie. Veel
van onze activiteiten konden helaas niet doorgaan.
Ons ledenaantal is met 4 gedaald en bedraagt momenteel 922.
Het bestuur heeft zesmaal vergaderd.
Het documentatiecentrum is heel beperkt geopend geweest op dinsdagavond en op verzoek ook
op dinsdagmorgen. De vele vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, konden het werk van de
vereniging gedeeltelijk voorzetten.
De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. Zij heeft 4 mooie uitgaven
samengesteld. Het oktobernummer over de Grote Kerk en het decembernummer waren
fullcolour. 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, gepland op 17 maart, is uitgesteld en uiteindelijk gehouden op
3 november 2020. Henk van Woudenberg ontving deze avond een koninklijke onderscheiding,
uitgereikt door burgemeester Cnossen van Woudenberg. De avond werd door 30 personen
bijgewoond, het aantal toegestane personen vanwege de corona-beperkingen.
Bestuurslid Martin Wassen werd herkozen, Cobi Schuur had te kennen gegeven te willen
stoppen, maar blijft wel als vrijwilligster bij onze vereniging actief. Jannie Hazeleger werd
gekozen als secretaris en José Reussink als 2 e penningmeester, beiden waren al actief in het
bestuur vanaf januari 2020.
De penningmeester gaf een toelichting op het financiële overzicht.
Henk van Woudenberg hield een boeiend verhaal over de Grote Kerk, het themanummer van
oktober.
Aan de Stationsweg is een replica van de molen geplaatst, in samenwerking met Platteland
Anders. De feestelijke opening vond plaats op 3 september door wethouder Van Eekeren,
burgemeester De Vries was verhinderd wegens ziekte.
Ook dit jaar zijn er 2 Open Dagen gehouden met de thema's:
• park bij Huize Scherpenzeel
• verkeer en vervoer
We mochten veel bezoekers verwelkomen op de eerste Open Dag in februari, in september was
het aantal bezoekers beperkt.
Het jaarverslag van 2020 is kort. We hadden veel plannen, deze konden helaas geen doorgang
vinden vanwege de pandemie.
We hopen elkaar in 2021 weer te ontmoeten zonder corona-beperkingen.
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