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Belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten
Ook onze vereniging kreeg in 2021 te maken met de gevolgen van het Coronavirus. In 2021 was het om
deze reden niet mogelijk een Algemene Leden Vergadering (ALV) te organiseren, wat ook in 2022 niet zal
lukken. Daarom vindt u in deze editie van ons verenigingsboekje weer de verslagen van het bestuur die
onder normale omstandigheden tijdens de ALV zouden worden gepresenteerd.
Door de coronamaatregelen konden in 2021 veel geplande activiteiten niet doorgaan. Zoals hierboven al
vermeld hebben we de Algemene Ledenvergadering afgelast en hebben we de leden via ons
verenigingsboekje “Op de Eiermarkt” geïnformeerd over de financiële stand van zaken.
Ook andere organisaties konden hun evenementen niet door laten gaan, wat ervoor zorgde dat er in 2021
geen Oltimerdag en ook geen Ederveense dag werden georganiseerd, waar wij normaliter als vereniging bij
aanwezig zijn.
Een hoogtepunt voor onze vereniging was het 10-jarige bestaan van onze vereniging (opgericht op 22
september 2011). Gelukkig voor ons als vereniging waren de Coronamaatregelen rond september minder
streng dan op andere momenten in het jaar, waardoor we het tienjarig jubileum hebben kunnen vieren
door een fototentoonstelling te organiseren. Deze tentoonstelling werd gehouden in de Turfzaal van ’t
Trefpunt op vrijdag 24- en zaterdag 25 september en werd geopend door de Edese burgemeester René
Verhulst, die hierbij ook als eerste ons laatste boekwerk (“Ederveen, De Klomp en Gelders Veenendaal in
oude ansichtkaarten”) in ontvangst nam.
Ook op sommige andere momenten konden onze activiteiten wel doorgang vinden. Op dinsdag 2 november
hebben we een lezing gehouden over de geschiedenis van Ederveen voor de ouderen van de Hersteld
Hervormde Gemeente van Ederveen. In november en december stonden er drie open dagen voor onze
opslagruimte gepland, waarvan helaas alleen op 13 november de deuren open konden gaan voor het
publiek.
In 2021 zijn er twee spaaracties geweest waardoor we de verenigingskas hebben kunnen aanvullen, een
actie van de PLUS en de jaarlijkste RABO-clubsupport actie. Samen hebben die acties hebben voor Oud
Ederveen het mooie bedrag van € 1765,00 opgeleverd, waarvoor we erg dankbaar zijn.
In 2021 heeft onze vereniging zoals elk jaar 2 uitgaven van het boekje “Op de Eiermarkt” uitgebracht, en
werd ook het eerder genoemde boekwerk uitgebracht waaraan Nico van Doorn en Henk Ballast in de
voorgaande periode hebben gewerkt.
Hoewel 2021 het tweede jaar op rij is dat veel van onze activiteiten geen doorgang konden vinden waren er dus
ook positieve zaken te melden en zijn we vooral trots op het feit dat onze vereniging in de afgelopen 10 jaar
sterk is gegroeid en breed wordt gedragen binnen de Ederveense samenleving en daarbuiten. Verschillende
boekwerken zijn geschreven en uiteenlopende activiteiten zijn georganiseerd, van fietstochten tot
tentoonstellingen, alles met als overkoepelende doel om de Ederveense geschiedenis levend te houden. Onze

opslag breidt zich nog gestaag uit en ook blijven de verhalen (bijvoorbeeld voor “Op de Eiermarkt”) komen. Trots
zijn we ook op ons grote ledentaantal, dat na 10 jaar nog steeds groeit.
Per 31/12/2018 telde onze vereniging 443 leden, waarvan 8 andere historische verenigingen. Per 31/12/2019
bedroeg het aantal leden 448, wederom inclusief 8 andere verenigingen. In 2020 is het aantal leden gegroeid
naar 452 (per 31-12-2020). Per 31-12-2021 telde onze vereniging 453 leden waarvan 8 historische verenigingen.
Dit betekent dat de vereniging in het afgelopen jaar nog steeds lichte groei heeft laten zien op het gebied van de
ledenaantallen. Het nog steeds groeiende ledenaantal, en het beleid om een heel huishouden als 1 lid te
rekenen, toont aan dat er voldoende belangstelling is voor de Ederveense geschiedenis, waar wij als
verenigingsbestuur dankbaar voor zijn.
Al vaker is is uitgelegd dat wij, wanneer de financiële situatie van de vereniging het toelaat, naar een eigen
locatie streven waar onze spullen permanent opgeslagen en/of tentoongesteld kunnen worden. Per 1/1/2017
heeft Oud Ederveen de schuur bij Teus en Alie Meerveld (Hoofdweg 191) in gebruik genomen. In deze ruimte
worden alle goederen in het bezit van onze vereniging opgeslagen. Er zal getracht worden elk jaar minstens 1
dag de gelegenheid te bieden om in de schuur te komen kijken. Ook zal het mogelijk zijn om hiervoor een
afspraak te maken.
Doel van de vereniging
De vereniging heeft als doel het behandelen en levend houden van de geschiedenis van het dorp Ederveen. Dit
proberen wij vooral te doen door het uitgeven van het verenigingsboekje, het verzamelen, beheren en
tentoonstellen van foto’s, filmmateriaal en oude gebruiksvoorwerpen, en andere te organiseren activiteiten.
Actuele beleid
Onze vereniging is opgericht op 22-09-2011 en bestond per 22-09-2021 dus 10 jaar. In de eerste jaren van ons
bestaan is het ons gezien de ledenaantallen en de aantallen mensen die onze activiteiten bijwonen gelukt om
vereniging onder de aandacht te brengen van de Ederveense bevolking. Als verenigingsbestuur hopen we ons
huidige beleid voort te zetten en willen we de geschiedenis van ons dorp levend houden. Dit willen we doen
door activiteiten te blijven organiseren en ons verenigingsboekje uit te blijven geven. Daarbij hopen we de
komende jaren ook vaker te werken aan andere uitgaven, zoals het scholenpakket en het ansichtkaarten
boekwerk en het boekwerk “Ederveense verhalen” dat eerder werden uitgegeven. Op deze manier hopen we
ook de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging te verzekeren en te vergroten, maar ook van betekenis
te zijn voor latere generaties.
Doelstellingen op lange termijn
Zoals in de afgelopen jaren, willen we ook in de toekomst doorgaan met het organiseren van activiteiten en het
werken aan de verschillende uitgaven. Dit hopen we ook meer te doen in samenwerking met andere historische
verenigingen in de regio, bijvoorbeeld in projectgroepen zoals werd gedaan in de aanloop naar “75 jaar
bevrijding”. Hiernaast willen we ook in de komende jaren doorgaan met het uitbrengen van het
verenigingsboekje. Om activiteiten te kunnen blijven organiseren is het verder belangrijk dat het archief verder
uitgebreid wordt met nieuwe materialen. Dit is ook van belang voor het boekje “Op de Eiermarkt” dat niet
gemaakt kan worden zonder dat er archiefmateriaal geraadpleegd kan worden. Bij de oprichting van de
vereniging is gesteld dat Ederveense schoolkinderen het archief moeten kunnen raadplegen voor
schoolactiviteiten. In de afgelopen jaren is dit meermaals gebeurd en ook in de toekomst zullen we ernaar
streven dat schoolkinderen en andere onderzoekers en/of geïnteresseerden het archief zullen raadplegen voor
onderzoek, in welke vorm dan ook. Om te stimuleren dat schoolkinderen interesse tonen in de lokale
geschiedenis is het doel een scholenlespakket uit te geven. Ook wordt onderzoek door individuele leden met
raakvlakken met het doel van onze vereniging gestimuleerd en waar mogelijk ondersteund.

