
 Notulen Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Oud-Lunteren 

Zalencentrum Floor 
30 september 2021 om 19.30 uur 

 
Aanwezig: Monica van der Hoff-Israël (wrnd. Voorzitter), Arie van Alphen (voorzitter), 
Cornelis den Boer (penningmeester), Sofia Feenstra (secretaris), Tjipke Timmer 
(bestuurslid), Bert Hazeleger (bestuurslid), Gert van Koesveld (bestuurslid) 
 
1. Opening. 
Monica van der Hoff (Monica). Woord van welkom Geen meldingen afwezigheid. Wilke en 
Heleen Dekker komen iets later. 
 
2. Benoeming nieuwe bestuursleden: 
A. Voorstel bestuur te benoemen tot nieuwe voorzitter, de heer A.C. van Alphen   
Monica - Benoemingsvoorstel wordt namens bestuur van harte ondersteund en ter 
vergadering voorgelegd. Er zijn geen vragen waarna Monica Arie het woord geeft.   
Arie Arie is geboren op de Zuid Hollandse eilanden. Woont 42 jaar in Lunteren. Opgeleid en 
begonnen als longarts. Heeft gewerkt in gezondheidszorg. Laatste 3 jaar vooral in 
crisissituaties. Richt zich op zijn functie als voorzitter van de Vereniging Oud Lunteren. 
Voorstander van Kijk naar je wortels/historie, maar je leeft wel in deze tijd t.w. 2021. Beide 
zaken tref je aan in museum Lunteren, t.w. onze van oorsprong  oudheidskamer en 
kunstenaars met hedendaagse kunst. Mijn opdracht is de komende jaren samen met het 
bestuur V.O.L.verder te bouwen in aan dat wat opgebouwd is. 
Monica: vraagt Wie geef ik het woord? 

De heer Nijburg geeft een oude landkaart van Lunteren en omgeving (1902). Wordt 
in dank ontvangen en zal een mooi plaatsje krijgen in het museum. 
Monica vraagt de leden of zij prijsstellen op stemming of acclamatie Arie van Alphen te 
benoemen in de functie van voorzitter van de Ver. Oud-Lunteren/Museum Lunteren? 
Er wordt geapplaudisseerd als teken van instemming.  

Hierbij is vastgesteld dat bij A.L.V. in vergadering bijeen op 30 september 2021 is 
benoemd als voorzitter van het bestuur van de Ver. Oud-Lunteren/Museum Lunteren 
de heer Arie van Alphen. 

B. Voorstel bestuur te benoemen tot nieuw bestuurslid de heer B.Fluit 
In verband met andere verplichtingen heeft Bert Fluit Monica gevraagd in zijn plaats iets 
over hem te vertellen: 
Bert F. is geboren op 3 december 1951 in Lunteren op het adres Dorpsstraat 199. Heeft tot 
2008 in Lunteren gewoond. Heeft in Lunteren de lagere school en de ULO school gevolgd. 
Daarna in Oosterbeek MEAO-opleiding gedaan. Na diverse avond studies is hij accountant 
geworden. 
In 2007 het roer omgegooid en de studie Godsdienst Pastoraal Werk begonnen aan de 
Christelijke Hogeschool in Ede. Op 1 maart 2013 als kerkelijk werker bevestiging bij de 
Protestantse gemeente Vrouwenpolder waar hij op dit moment ook is. Vandaar dat hij niet in 
staat is deze vergadering bij te wonen. Op 26 november 1974 getrouwd met Anny de Koe. 
Het huwelijk is gezegend met drie kinderen en zes kleinkinderen. Allemaal wonen ze in 
Lunteren. Familie Fluit heeft al heel lang jarenlange verbinding met Lunteren.  
Motivatie Bert F. bestuurslid te worden: 
Ik voel mij betrokken bij het dorp Lunteren. Vandaar, dat ik lid ben van de vereniging Oud 
Lunteren. De geschiedenis van ons dorp boeit mij enorm en is voor mij aanleiding om, als ik 
daarvoor de ruimte krijg, mijn mogelijkheden in te zetten voor organisaties, die met Lunteren, 
Oud Lunteren te maken hebben. De vereniging, het museum draagt er toe bij om dit alles 
levend te houden. Vandaar, dat ik mij daarvoor graag beschikbaar stel. 



Monica legt voorstel ter vergadering voor met de vraag om opmerkingen? Geen en Monica 
stelt wederom de vraag: Stelt u prijs op stemming of wilt u per acclamatie de heer Bert Fluit 
benoemen tot lid van het bestuur van de Ver. Oud-Lunteren/Museum Lunteren?  
Er volgt applaus als teken van instemming.  

Vastgesteld dat bij A.L.V. in vergadering bijeen op 30 september 2021 als lid van het 
bestuur Ver. Oud Lunteren/Museum Lunteren is benoemd Bert Fluit  

Citaat Monica: “Er is een bijzonder moment voor mij gekomen? Zelden heeft iemand minder 
het ambt van voorzitter zo weinig geambieerd als ik. Zelden is iemand in deze positie ook zo 
lang waarnemend voorzitter geweest. En het is voor mij een eer geweest en ik dank het 
bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen dat ik deze functie mocht bekleden. Ikzelf ben 
liever op de achtergrond aanwezig met fondswerving en ander soort activiteiten. 
Monica draagt hierna de voorzittershamer over aan Arie en vraagt Arie formeel achter de 
bestuurstafel te komen zitten. 
Arie: Dank je wel Monica en dankt de leden voor het vertrouwen. Ik hoop dit samen met jullie 
waar te maken de komende periode.  
Met uw instemming volgen wij de agenda 
 
3. Ingekomen stukken en mededeling - Arie 
a) Goedkeuring subsidievaststelling 2020 Gemeente Ede 

Wij hebben goedkeuring gekregen op de subsidievaststelling van de gemeente Ede. 
Cornelis komt hier later op terug. 

b) Ontvangstbevestiging aanvraag subsidie 2022 Gemeente Ede 
Nog geen ontvangstbevestiging. 

c) Nieuwe website. 
Voorbereiding om in de komende maanden een nieuwe website te maken die makkelijker 
toegankelijk zal worden.  

d) Overleg besturen Ver.Oud-Lunteren en St. Luntersche Buurtbosch. 
Komt afspraak. Vermoedelijk in november dit jaar. 

e) Legaat mw. N.Denijs 
Niet verheugd vanwege de reden dat Nel Denijs is overleden, maar wel verheugd dat Nel 
Denijs ons een legaat heeft geschonken. In overleg met de familie zullen wij dit legaat 
dankbaar besteden als blijvende herinnering aan Nel. 

f) Voortgang museumpand Dorpsstraat 55 
Luchtbehandelingsapparaat aangebracht. Niet alleen lucht maar ook virussen worden 
gefilterd. Akoestiek verbetering. Bezig met toegangscontrole. Veiliger! Komen we later op 
terug. 

g) Project Erfgoed Gelderland 
Samen met Erfgoed Gelderland en De Koepel - Gelredag/Open Dag. Veel (+140 
personen) bezoekers. Komt overleg met Erfgoed Gelderland over diverse zaken, 
waarmee zij ons van dienst kunnen zijn. 

 
4. Schriftelijk concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020: 
- De ALV wordt verzocht dit verslag goed te keuren en vast te stellen. 

Vragen of opmerkingen? Geen. 
- In te stemmen met de afwijkende wijze waarop de ALV 2020 was georganiseerd 

gegeven de in 2020 geldende wet- en regelgeving als gevolg van Covid-19. 
Onder dankzegging zijn uw reacties schriftelijk ontvangen. Vragen? Geen. 

Hiermee is het schriftelijk concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 
goedgekeurd en vastgesteld.   

- De goedkeuring van de jaarrekening 2019 en de verleende décharge aan het 
bestuur 2019 te bekrachtigen. 

Onder dankzegging zijn uw reacties schriftelijk ontvangen.  
Arie vraagt nogmaals om décharge en goedkeuring aan het bestuur te bekrachtigen. 
Door applaus stemmen de leden in.  



5.  Jaarstukken 2020 
A) Jaarverslag van het bestuur over 2020 – Monica neemt ons mee naar  

HET WOELIGE JAAR 2020….. Blijft ons allen bij. 

Begonnen met energie en zin: de opening van ons uitgebreide en vernieuwde museum werd 
voorbereid. Is mogelijk geworden door vele sponsoren en subsidiegevers. Ik noem ze toch 
maar even in alfabetische volgorde: Architectenbureau Theo Verburg, Cultuurfonds Ede, 
Gemeente Ede, Idee in Uitvoering, Ondernemingsvereniging Lunteren, Provincie Gelderland, 
Rabo Coöperatiefonds, Stichting Behoud Veluws Platteland en VSB fonds. 
Ook bestuurlijk ervoeren we de steun van de gemeente Ede. Dankbaar. 
Graag vermeld ik ook de familie Schat, die niet alleen onze schitterende Schatzaal inrichtte 
met wisselende schilderijen van met name Martinus Nefkens, impressionist op de Veluwe, 
en tijdgenoten. Maar die ook met ons meedacht en ons adviseerde in de verdere 
herinrichting van het vernieuwde museum. Ook richting hen veel dank.  
Maar de belangrijkste schijnwerper wil ik richten op onze onvermoeibare vrijwilligers, die 
soms dagelijks met groot enthousiasme en liefde voor ons museum in het gebouw te vinden 
waren om neer te zetten waar we nu met zoveel bewondering naar kunnen kijken. Heel 
bijzonder! 
En toen kwam Covid-19. Halverwege maart 2020 veranderde het leven in Lunteren en 
Nederland zoals we dat tot dan toe leidden. Een onbekend virus met een onvoorspelbare 
uitwerking waarde vanaf begin 2020 rond en noodzaakte onze overheid tot ongekende 
maatregelen. Groot en klein leed raakte velen van ons. Voor sommigen betekende dit het 
verlies van een dierbare of uw eigen gezondheid, voor anderen het verlies van werk of 
bezigheid. Kwetsbare medemensen raakten in isolement. Het openbare leven lag bijna stil. 
En na enige versoepelingen vanaf juni 2020, bleek een nieuwe lockdown in het najaar 2020, 
in november verder verzwaard, noodzakelijk. 
De eerste lockdown gebruikt om losse eindjes op het gebied van audio/video/IT beveiliging 
en opslag af te ronden. En uiteraard om alle noodzakelijke hygiënemaatregelen te treffen, 
die nodig waren om onze bezoekers te ontvangen. 
We besloten om onze ruimtes namen te geven en daarmee ook recht te doen aan al 
degenen die de inrichting daarvan mogelijk maakten dan wel een historische bijdrage aan 
ons museum hebben geleverd. De grote expositieruimte op de begane grond van de 
nieuwbouw hebben we genoemd naar de heer Johannes Noordmans. Zonder het legaat van 
de heer Noordmans, die in 2013 overleden is, was de nieuwbouw niet mogelijk geweest.  De 
ruimte daarboven werd de Schatzaal. De ruimte op de eerste verdieping in het oude 
gedeelte noemden we de Dr. P. Hoekstra zaal; hierin is de geschiedenis van Lunteren 
verbeeld met sinds kort de expositie ‘Dua Djadi Satu’ rond de geschiedenis van de Molukse 
gemeenschap in Lunteren. En onze voormalige sfeerkamer is omgedoopt tot Nel’s Stijlkamer 
als eerbetoon aan onze ‘founding mother’ Nel de Nijs die in februari van dit jaar helaas 
overleed. 
De opening van ons vernieuwde en uitgebreide museum door Burgemeester René Verhulst 
kon net in de periode tussen beide lockdowns per 1 juli 2020 plaatsvinden. De 
openingsexpositie Mode op de Veluwe met een Knipoog naar het verleden, aangevuld met 
een collectie streekdrachten en antieke sieraden van Rein Lotterman oogstte veel 
bewondering evenals de expositie van Martinus Nefkens en vanaf 14 december de expositie 
Winterpracht in de Schatzaal en de expositie van kunstenaars van de Kunstlijn Lunteren in 
de nieuwe Galerie Goudsberg.  
Het najaar van 2020 zal ons ook bijblijven. Op 25 oktober trad Jaap van Ravenswaaij na 17 
jaar voorzitterschap af als voorzitter en verliet hij ons bestuur. Vandaag, na de formele ALV, 
nemen we in een informele bijeenkomst afscheid van hem.  
Jaap heeft enorm veel voor ons museum betekend. Zijn visie, drive en enthousiasme heeft 
ons allen geïnspireerd om tot het museum te komen zoals dat er nu staat. Onvermoeibaar 
zette hij zich in, zijn bekende verschijning vaak met hoed op was bijna dagelijks in of bij het 
museum te vinden. En was hij daar niet, dan was hij bij de gemeente om weer wat voor 
elkaar proberen te krijgen of bij mogelijke toekomstige exposanten. Vereniging, museum en 
bestuur zijn hem veel verschuldigd.  



Het bestuur verzocht mij om als waarnemend voorzitter tijdelijk het voorzitterschap over te 
nemen totdat uw ledenvergadering een nieuwe voorzitter zou benoemen. Ik dank het bestuur 
voor dat vertrouwen.  
En in het najaar, zoals eerder genoemd, moesten we opnieuw dicht. Ik wil graag, opnieuw, 
diepgemeend de bewondering van het bestuur uitspreken voor onze vrijwilligers, die de 
moed erin hielden, niet opgaven en zodra dat weer kon terugkwamen naar ons museum. 
Wat hadden we zonder jullie moeten beginnen. 
En ik wil de gemeente Ede bedanken, die in 2020 additionele subsidie voor het museum 
heeft verleend en de mogelijkheid bood om additionele subsidie aan te vragen en te krijgen 
in het kader van de coronapandemie. Ik sluit af. 
Museum Lunteren, kunstzinnige parel van de zuidwest Veluwe. Museum Lunteren, weer 
open en bruisender dan ooit! 
We hebben met z’n allen een uitgebreid en vernieuwd museum neergezet. Covid-19 en de 
bijbehorende  maatregelen hebben ons er niet onder gekregen. We nemen afscheid van 
vrijwilligers, bij agendapunt 8 komen we daarop nog terug bij Hildegard en Jan, en mogen 
nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 
Het bestuur kijkt met vertrouwen, maar belangrijker nog, met enthousiasme in wil tot slagen 
uit naar de verdere ontwikkeling van het museum en het realiseren van nog veel mooie 
exposities. Dank aan de leden namens het bestuur voor het in het bestuur gestelde 
vertrouwen. Wij zullen dat niet beschamen. 
Arie: Vragen? Geen. 
B) Jaarverslag penningmeester - Cornelis 

- Jaarrekening en balans 2020 
Cornelis doet financieel verslag over een spannende en ingewikkelde periode 2019/2020. 
Door de strikte afspraken van Jaap van Ravenswaaij samen met Wout van Veldhuizen is de 
nieuwbouw binnen de budgetten gebleven. Vanwege Covid 9 was het museum lange tijd 
gesloten, maar dankzij de inzet van vrijwilligers/medewerkers is er hard doorgewerkt en staat 
er achter het mooie museumpand een degelijk depot. Uit de extra steun van de provincie en 
de gemeente - waar Monica zich in het bijzonder voor heeft ingezet - zijn we binnen het 
budget gebleven en neem ik als penningmeester afscheid in een situatie, waarbij gezegd kan 
worden: Wij zijn als museum goed gezond!  
De uitnodiging ‘Bij de Amse Pomp’ pag.28 en 29.  
Wij concluderen kijkend naar onze liquide middelen op 31 december 2020 naar een prima 
museum met een vetlaagje zodat wij tegenvallers makkelijk kunnen absorberen. Als 
penningmeester of als bestuur heb je een uitdaging als het gaat om een begroting te maken. 
Omdat het museumpand groter is, zouden de inkomsten en uitgaven 2019/2020 verschillend 
moeten zijn. Wij waren echter grotendeels dicht, en hebben daardoor geen 
vergelijkingsmateriaal. Met name voor wat betreft de energiekosten 2022 was het moeilijk te 
begroten/budgetteren. Mede met 35 zonnepanelen op het dak. Uiteindelijk € 106.000,- met 
een tekort van € 10.000,-. Mogelijk gezien de balans! Wij wachten op reactie gemeente Ede.  
Vragen en/of opmerkingen:  
Job Goor constateert € 3,- verschil (€ 955.709,- en € 955.712,-) n.a.v. de uitnodiging ‘Bij de 
Amse Pomp’ pag. 28, 29 en pag. 30 Verklaring Kascommissie.  
Evert Jan Moraal: vragen over volgende posten 
1) Zet vraagtekens bij website € 2.000,- Bert? Nieuw contract - onderdeel subsidie 

gemeente Ede. Maand geleden ingediend als gederfde inkomsten en investeringen in het 
kader van Covid 19.  

2) Bezoekerscentrum Goudsberg – onderhoudskosten opvoeren als aparte regel?  
3) Educatie als aparte post. Cornelis…..nemen we mee. 
C) Verklaring kascontrolecommissie 2019/2020 - Bob van Heukelom  
Mutaties kascommissie door verbouwing, Covid19 en ziekte collega. Pieter de Roos -afwezig 
in verband met vakantie-  erbij betrokken.  
Conclusie van de kascommissie jaarrekening 2019:  
De administratie zit gedegen in elkaar met complimenten aan de penningmeester. 
Verzekeringen voor het pand inboedel en vrijwilligers waren meer dan toereikend. 



Petje af voor de vele vrijwilligers en de oud voorzitter Jaap van Ravenswaaij. 
Aanbevelingen:  
1) Een meerjarig onderhoudsbegroting opstellen – raadzaam nu de verbouwing is afgerond. 
2) Continu aandacht vrijwilligers + uniforme instructies met eindverantwoordelijke?  
3) Ontstijging vrijwilligerswerk met groot museumpand als bestuur? Suggestie Uitstraling  

jaarrekening als bedrijf op een hoger plan te zetten naar subsidiegevers en andere 
musea. 

Conclusie van de kascommissie Jaarrekening 2020: 
1) De administratie zit gedegen in elkaar met complimenten aan de penningmeester, die 

verdere stappen heeft gezet in het professionaliseren van de financiële huishouding. 
2) Verzekeringen voor het pand inboedel en vrijwilligers waren meer dan toereikend en 

wederom 
3) Petje af voor de vele vrijwilligers  
Kascommissie verzoekt de ledenvergadering om de penningmeester décharge te verlenen.  
De voorzitter stelt hierop de aanvullende vraag Verleent de vergadering aan het bestuur 
decharge? Door applaus gaan de leden hiermee accoord. 

Jaarrekening 2019/20 en de verleende décharge aan penningmeester en bestuur door 
de leden ALV 30.09.2021 goedgekeurd en bekrachtigd. 

 
6. Benoeming leden van de kascommissie 2021/22 Cornelis  
Pieter de Roos heeft aangegeven als adviseur aan te blijven. Als nieuw lid wordt benoemd 
Cor van Soest. Een tweede persoon wordt gezocht. 
 
7. Bestuurszaken: 
a) Statutenwijziging – nieuwe en vorige statuten + notitie notaris ter inzage  
* maandagmiddag 20 september 13.30 – 16.30 uur  
* woensdagavond 22 september 19.30  – 21.30 uur 
Arie deelt mede dat op genoemde inzage dagen niet is gereageerd. Doet verslag over 
wijzigingen Wet WBTL. Heeft nieuwe statuten laten opstellen bij de notaris waarin een 
bestuursreglement is vastgelegd.   
Besluitvorming van de Statutenwijziging behoren we schriftelijk te doen. Kunt u accoord gaan 
met de statutenwijziging door ons mandaat te verlenen: of per schriftelijke stemming of per 
acclamatie. Er wordt geapplaudisseerd als teken van instemming.  

Vastgesteld dat de leden bij A.L.V. Ver. Oud Lunteren/Museum Lunteren in 
vergadering bijeen 30 september 2021 de statutenwijziging hebben aangenomen. 

Bob van Heukelom: Constateert dat van overheidswege ons wijzigingen wet WBTR worden 
opgelegd. Vraagt: Mogelijk gezamenlijk als Lunterse Verenigingen één gang naar de 
notaris? Arie geeft aan dat ieder bestuur dit zelf moet doen.  
b) Expositiecommissie 2021/2022  - Bert Hazeleger:  
Wij beschikken over een goede aktieve expositie commissie.   
▪ Terugblik Expositie Cool Inuit Art. Op 20 februari j.l. 2021 de opening middels een 

livestream door Ms. Lisa Helfand, ambassadeur Canada. Door lockdown gesloten tot  8 
juni maar gelukkig verlengd tot eind augustus - 1100 bezoekers.   

• Momenteel de expositie ‘Van Hoeve naar Kasteel’ opgebouwd en grotendeels 
samengesteld door Rikko Fransen en Cobie v.d.Ven met een schitterend resultaat.  

• In de Hoekstrazaal hebben we de permanente expositie  van de Lunterse historie. Hugo 
de Vries, Bevrijding, Verzet en Expositie “Dua Djadi Satu” over de samensmelting van 2  
Molukse kampen Bruinhorst en De Biezen tot een Moluksewijk met een fleurige opening 
door o.a. wethouder mw. Hester Veltman.  

• Schatzaal heeft Monica al genoemd. Vanaf 14 december a.s. komt opnieuw de expositie 
“Winterpracht”.  

• Nel’s Stijlkamer – Expositie van het Lunters Erfgoed. Door legaat van Nel Denijs wordt er 
extra aandacht besteed aan de knipmutsen. 



De plannen voor toekomstige exposities in de Noordmanszaal. We zijn vol tot 2024. Na 
‘Hoeve naar Kasteel’ komt de expositie ‘60 jaar Oog en Optiek’ van de Lunterse 
fotovereniging die 60 jaar bestaat. Daarna expositie Olie B. Bommel in samenwerking met de 
Marten Toonder Stichting. Eind 2022 expositie  ‘Glas en Lood’.  
W.O.J. van de Nieuwenkamp. Vorig jaar 2020 in de Covid 19 tijd was er een tentoonstelling 
in het Westhoffhuis, waar bijna niemand naar toe kon, maar nu loopt de afspraak om in 2023 
samen met Stichting W.O.J. van de Nieuwenkamp de werken over Lunteren hier naar toe te 
laten komen. Dan als laatste in de planning Expositie Otto de Bruijne Vallei en Zand. 
Gecombineerd met een fietstocht door de Vallei en langs het zand. 
c) Galeriecommissie 2021/2022  - Monica 
Galerie Goudsberg Nieuw in museum. Een van de dingen die Jaap van Ravenswaaij heeft 
aangegezwendeld. Museum van Kunst en Cultuurhistorie en dat betekent dat wij vanaf de 
Nieuwbouw en Uitbreiding in Museum Lunteren iets ouds in ere hebben hersteld namelijk 
een Galerie voor heden daagse kunst. Vroeger de kippenlijn. Nieuw leven ingeblazen met 
succes. Oorspronkelijke Galeriegroep: Janna van de Kaa, Gerjo Hazeleger, Corrie Zegers en 
Jaap van Ravenswaaij, ik zelf sinds oktober 2020 al opvolger van Jaap. 
Voorjaar 2021 Corrie opgestapt, sinds juni groep aangevuld met Jelma van Roest. 
Enthousiaste, goed en soepel samenwerkende club. Planning in afstemming met 
expositiecommissie Museum. Moeilijke start door Covid-19. 
Start expositie met kunstenaars Kunstlijn Lunteren. Vanaf januari 2021 oorspronkelijk 
Verfsporen met Eveline Braak en  Katrijn Verstegen. Katrijn trok zich terug door 
coronamaatregelen. We vonden kunstenaars Karen Lok en Rietje van Tuijl bereid in te 
springen. Paste in de lijn van duo-exposanten met tweedimensionaal en driedimensionaal 
werk. Helaas alleen virtueel. Nog verlengd. Vanaf mei tot begin september de Kunst van het 
Kijken met Erik Zwaga en Nicky Dijkstra. Geen formele  opening, gekozen voor meet and 
greet. Succesvol. Houden we erin. Vanaf 11 september de duo-expositie. Door kunst in 
verwondering van Carel Loman en Anneke Kelderman, tot en met eind 2021. Voor 2022 al 
drie exposities gepland, zijn nu met 2023 bezig. Mooie reacties. Kiezen vooralsnog voor 
afwisseling bij exposities (abstract, figuratief). 
d) Educatie - Pia  Verduijn 
7 jaar geleden is de educatiecommissie opgestart. Ging voorspoedig. De scholen uit 
Lunteren en het buitengebied keken in eerste instantie wel enigszins de kat uit de boom. 
Snel na het eerste  bezoek wist men wat het museum te bieden had en kwamen ze het 
volgende jaar weer graag terug. Volledig gesteund door voorzitter Jaap van Ravenswaaij, die 
onze ontwikkelingen altijd positief volgde, konden we op creatief verantwoorde wijze onze 
projecten ontwikkelen en tot stand brengen. 
Tja, en dan komt covid 19. Een bijzonder problematisch jaar voor de educatie van ons 
museum, welke in maart 2020 begonnen. Onze commissie had het er moeilijk mee. De 
prachtige plannen met ons project De Tweede Wereldoorlog, 75 jaar bevrijding in 
samenwerking met Cultuurpunt, het militair platform en de andere musea uit de gemeente 
Ede vielen in duigen. Alle 7 scholen uit Lunteren en het buitengebied zouden meedoen aan 
het project, dat zou plaatsvinden bij de Canadese bevrijdingsbank naast de Grote Kerk en 
het Westhoffhuis. Door de gemeente werd een historisch cahier uitgegeven over de 
bevrijding in alle dorpen, en dat zou hier aangeboden worden aan de leerlingen van groep 7 
met als extra feestelijk tintje een oranje bevrijdingsarmbandje van Museum Lunteren. 
Helaas, de cahiers en de armbandjes zijn bij de scholen gebracht en het project is digitaal 
opgestuurd. Alle werkboekjes over het project in ons museum lagen klaar. Wat nu? Er was 
maar 1 optie, bewaren tot volgend jaar en dan vieren we 76 jaar bevrijding. U weet dit 
voorjaar werd het museum helaas gesloten. We liepen steeds tegen hetzelfde probleem op 
t.w. het project Hessenwegen voor groep 5. Onze geweldige verteller Louis Fraanje vond het 
onverantwoord om te komen en zo ook de scholen. Het plan ontstond om alles wat we 
normaal laten zien en vertellen te fotograferen en er het passende verhaal bij te maken. Elk 
commissie lid nam een stuk voor zijn rekening en medewerker Cobie van de Ven, maakte 
van dit alles een geheel verantwoorde film.  



De scholen waren zo enthousiast, dat we ook het project over de Tweede Wereld oorlog en 
de bevrijding op deze wijze hebben gefilmd. 
Het Goudsberg project voor groep 8 kon helaas helemaal niet doorgaan. Het is een 
zelfstandig project waarin leerlingen in groepjes een folder ontwikkelen voor toeristen die 
Lunteren bezoeken. Door middel van een fietstocht en een bezoek aan het museum 
ontdekken de leerlingen wat Lunteren aan erfgoed te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld wie is 
Notaris van den Ham, waarom hebben we het Buurtbos, waar is het middelpunt van 
Nederland, de Koepel, Celtic Fields enz enz.  
Maar gelukkig. Schooljaar 2021- 2022 zien we heel positief tegemoet! Na de herfstvakantie 
wordt project Hessenweg  gestart, alle scholen hebben weer ingeschreven en vanaf dat 
moment ontvangen we iedere woensdagmorgen, met veel plezier de leerlingen uit Lunteren 
en het buitengebied voor al onze projecten. 
Tot slot wil ik, namens de educatie commissie, Jaap van Ravenswaaij hartelijk bedanken 
voor zijn steun, en het vertrouwen dat hij altijd in ons heeft gesteld. 
Arie bedankt en complimenteert Pia en de educatie commissie namens het bestuur. 
Museum Lunteren heeft dankzij de educatiecommissie het meest geslaagde educatieplan in 
de gemeente Ede  
e) Aftreedrooster bestuur – Afscheid Cornelis den Boer als penningmeester - Monica   
Ik heb Cornelis voor het eerst ontmoet als bestuurslid van de Vrienden van het Lunterse 
Buurtbosch bij de afwikkeling van de nalatenschap van de heer J.A. Noordmans. De heer 
Noordmans overleed in 2013 en de Vrienden en de Vereniging Oud Lunteren waren de 
erfgenamen. 
Wij samen deden eind 2014, begin 2015 de formele financiële afwikkeling. Een uiterst 
plezierige samenwerking gelardeerd met boeiende anecdotes van Cornelis uit zijn tijd in 
Oost-Europa en Griekenland toen hij nog werkte. Het was toen de tijd van de financiële crisis 
en Griekenland stond vol in de belangstelling. 
Vanaf mijn benoeming  als bestuurslid in mei 2018 heb ik Cornelis meegemaakt als 
penningmeester. Een boeiende tijd, waarin veel geld omging met de verwerving van de 
grond naast het museum en de uitbreiding en verbouwing. 
Zorgvuldig, integer, altijd up-to-date en met humor vervulde Cornelis deze belangrijke 
bestuursfunctie. In gesprekken met partners, maar ook in de bestuurlijk moeilijke periode van 
najaar 2020 vond ik Cornelis als betrouwbare partner aan onze zijde. Gericht op het 
resultaat, maar altijd met inzet op de relatie en respect voor zijn gesprekspartners. 
Tegelijkertijd kon hij klip en klaar duidelijk zijn als dat nodig was. 
Wij als bestuur en ook ik zullen Cornelis in ons bestuur erg missen. Als penningmeester, als 
bestuurder en als mens. 
Cornelis Dank. Ik heb het jaren met plezier gedaan, maar nu ga ik ook met plezier weg. 
Vraag uit de vergadering: Wie is de opvolger? Bert Fluit - penningmeester 
 
8. Afscheid medewerkers – Hildegard Goedhart-Bakker en Jan van Herikhuize Sofia 

Hildegard Goedhart-Bakker  
“Een mooiere naam kun je niet bedenken bij Hildegard met zo’n goed hart. 
Hildegard kwam 10 jaar geleden bij ons museum tegelijk met mij. Het museum was toen 
slechts een oudheidskamer met in het verlengde een expositie ruimte, en een depot op de 
zolder. De liefde voor exposities inrichten begon met het helpen van 2 dames Nel Denijs en 
Willeke Landman die bezig waren met de inrichting van een expositie. Dus iedere keer de 
trap op en zoeken wat de dames hadden gevraagd. 
Deze liefde is gebleven want Hildegard heeft tot op heden als commissielid in de 
expositiecommissie gezeten. Dacht goed mee en keek in menig museum om zich heen. Als 
ze iets interessants vond vroeg ze informatie en dropte dat in de expocommissie. Bood haar 
hulp aan en trok bij een enkele expositie samen met andere leden de kar. Denk maar aan 
“Een huis vol” 
Ook wist ze haar vriendinnen of kennissen enthousiast te maken voor het museum, die 
gastvrouw zijn geworden. Hildegard deed aan alle activiteiten mee en werd met open armen 
ontvangen. Nu is ze 83 jaar en kampt de laatste 2 jaren met een slechte gezondheid, en 



heeft ze besloten te stoppen als medewerker maar ik weet zeker dat als ze in de buurt is, we 
haar nog regelmatig mogen ontvangen. Weet je altijd welkom en wij willen je van harte 
bedanken voor je hulp als medewerker en voor je vriendschap met velen van ons. Het ga je 
goed Hildegard Goedhart.  
Jan van Herikhuize  
Jan kwam 6 jaar geleden bij ons museum. We waren inmiddels al een museum met 3 
verdiepingen, en er was veel werk aan de winkel. Hij begon samen met zijn klusmaten Rik 
Zeggelaar, Dick van Dijk en Gert Hendriksen. De laatste twee zijn helaas overleden. Met 
Jaap aan het roer kwam er weer een verbouwing aan van de nieuwe Noordmansvleugel.   
De klusclub van Jan werd met nieuwe mannen uitgebreid. Was makkelijk want Jan als 
oudste wist alles,  ook waar iets stond in het depot, en niet te vergeten bracht ook vrachten 
Amse Pomp rond, in het kort gezegd Jan was altijd behulpzaam als er een klusje gedaan 
moest worden, en was in voor een gezellig praatje. 
Totdat Jan sinds een half jaar veel last van zijn rug kreeg en veel pijn heeft. Daardoor moest 
Jan met pijn in het hart stoppen als medewerker bij het museum. 
Maar hetzelfde geldt voor Jan wat we tegen Hildegard zeiden: 
Weet je altijd welkom bij ons en wij willen je van harte bedanken voor je hulp. Ook je vrouw 
Dinie bedanken we voor het afstaan van jou aan ons museum. Het ga je goed Jan. 
Arie bedankt alle medewerkers hierbij. 
 
9. Rondvraag 
Arie bedankt voor 
- plattegrond 
- Monica voor inzet periode van waarnemend voorzitterschap  
Bob v.Heukelum - Suggestie om bezoekersaantal toe te nemen. Ieder museum heeft een 
museumcafé. Arie - Goede suggestie. Vraagt wel om horecavergunning en een qr code.  
? Boek v.d. Nieuwenkamp – hebben op voorraad 
Gijs van Harn 
- Jaarlijkse vrijwiligersuitje – vroeger 2 bussen! Arie antwoordt het gezamenlijk iets doen is 
momenteel een probleem. 
- BHV training Bert Audit 2017 gestart met een dagtraining. Door Covid-19 niet doorgegaan. 
Bedoeling dat dit jaarlijks in januari wordt herhaald.  
 
Voorzitter Arie van Alphen sluit het formele gedeelte af van de Algemene Ledenvergadering 
30 september 2021 onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en schorst hierbij de 
vergadering tot na de pauze teneinde afscheid te mogen nemen van oud voorzitter Jaap van 
Ravenswaaij. 
 

Pauze 
 

Informeel afscheid oud voorzitter Jaap van Ravenswaaij 
Een prachtig afscheid voor oud voorzitter Jaap van Ravenswaaij in aanwezigheid van het 
voltallige bestuur, vrijwilligers, en genodigden: Hester en René Veltman-Kamp, Pieter van 
Lent, Pieter Kool, Wilke en Heleen Dekker, Anneke en Rudolph Schat.  
 
Voorzitter Arie van Alphen verleent Jaap een oorkonde waarbij Jaap wordt benoemd als 
erelid van de Ver.Oud Lunteren en Sofia doet het woord namens de vrijwilligers. 
Hester Veltman bedankt Jaap namens de gemeente Ede voor zijn samenwerking en inzet 
gedurende 17 jaar als voorzitter V.O.L. Museum Lunteren. Daarnaast bedankt zij Jaap 
namens haar man René voor zijn vriendschap tijdens haar ziekte het afgelopen jaar. 

 
De voorzitter:                                                                          De secretaris: 
 
dhr. A.C. van Alphen                                                             mw. S.G.Feenstra         


