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Jaarverslag Vereniging Ugchelens Belang 2020 
 

Algemeen 
De vereniging Ugchelen Belang en allen die er betrokken bij zijn en waren begonnen vol goede moed 
aan het jaar 2020. De goed bezochte nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis, waar we elkaar de hand 
konden schudden bij een drankje en hapje, is de traditionele eerste bijeenkomst / activiteit van het 
nieuwe kalenderjaar. De muziekvereniging was dit keer de winnaar van de dorpsprijs en ze mochten 
samen de prijs in ontvangst nemen op het podium. 
In het bestuur van UB en de verschillende commissies werd vergaderd en gepland voor alle leuke en 
mooie festiviteiten die op stapel stonden in 2020, waaronder 75 jaar bevrijding. De realiteit haalde ons 
helaas in met Covid-19 en de nieuwjaarsreceptie was dan ook meteen het laatste grote evenement 
van 2020. 
Je kunt met z’n allen nog zo hard willen, maar de gezondheid staat altijd voorop en we werden als 
vereniging en als dorpshuis ook door de wetgever flink beperkt. Sluiting horeca verplicht door de 
overheid, beperkingen in samenkomsten. Onduidelijkheden over de status van ons dorpshuis, mogen 
we nu wel of niet gebruik maken van de ruimtes, met mogelijk hoge boetes in het verschiet. Nu het 
dorpshuis verplicht dicht moest merk je pas hoe belangrijk zo'n dorpshuis voor Ugchelen is. Geen 
zingen, geen muziek, geen koersbal en geen vergaderingen of toneel, niets mocht meer in het 
voorjaar. Geen Koningsdag, geen vogelschieten, geen deelname aan Cultuur bij je buur: alle 
evenementen moesten worden afgelast, een grote teleurstelling voor ons allen. 

  
Het bestuur 
Met vier benoemde bestuursleden, twee kandidaat bestuursleden en geen voorzitter  was het bestuur 
onderbezet. Monique Nijhof was secretaris. Joan van Buren en Harry Broekhuis waren bestuurslid en 
Jos Arendse de penningmeester. Jos maakte half november een nare val van een ladder waardoor hij 
de rest van het jaar zijn functie niet kon uitvoeren. Marco Buisman en Marcel Telgen liepen mee als 
kandidaat bestuursleden maar zij konden door het uitstellen en uiteindelijk afgelasten van de 
algemene ledenvergaderingen nog niet officieel worden benoemd. 

 
De Commissie Soos 55+ 
De Soos 55+ begon, zoals gebruikelijk, met de nieuwjaarsbijeenkomst met bubbels: een gezellig 
begin van 2020! Maar we konden niet zo lang meer samenkomen, want in maart moesten we verplicht 
stoppen. Wat hebben we veel gemist!  Naast alle wekelijkse Soos-middagen hadden we geen 
feestelijke Paasmiddag, geen High Tea van de bevrijdingscommissie, geen bingo-middag, geen 
dagreisje met een bus, geen Sinterklaasviering en geen Kerstmiddag!  
In september was de Soos hoopvol voorzichtig begonnen met een filmmiddag met de film uit de oude 
doos, de Fanfare van Bert Haanstra,. Dat werd zeer gewaardeerd. Daarna hadden we nog één Soos-
middag met de biljarters en de koersballers. Maar het aantal besmettingen nam toen weer snel toe, 
dus besloot het bestuur om de Soos-middagen weer te stoppen. 
Om aan het einde van het jaar ieder nog eens te verrassen kregen alle leden een leuke december-
attentie thuis bezorgd. Een door Soosbestuur leuk samengesteld cadeautje uit de winkel van Live’s 
Delicious met een fijne aanvulling van de plaatselijke middenstand. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 

De Jeugdafdeling (JUB)  
2020 is het jaar van de afgelaste evenementen, ook voor het JUB. 
Geen disco's , geen paasactiviteiten , geen Koningsdag en ook geen Sinterklaasintocht.  
Wat kon er nog wel? 
De enige coladisco van het jaar was op 14 februari.  
Er is wel gecollecteerd voor Jantje Beton. Opbrengst voor het JUB was € 314,07. 
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Na de zomer zijn we druk bezig geweest om een manier te vinden zodat er corona-proof een 
Sinterklaasintocht konden houden. Vier versies draaiboeken zijn er gemaakt, maar het protocol van de 
gemeente heeft uiteindelijk alles afgekeurd: geen Sinterklaasintocht dit jaar! 
Om toch iets te organiseren is er, via De Bron, een kleurplaat verspreid in Ugchelen. 
De makers van de ingeleverde 150 tekeningen werden op zaterdag 28 november  beloond met een 
bezoek van Piet die een cadeautje van de Sint kwam brengen. 
Het jaar is afgesloten met een dagje oliebollen bakken op zaterdag 12 december.  
Op 13 december overleed  Henk van Surksum, een verdrietig afscheid van een zeer gewaardeerd lid 
van het JUB. 
Op 31 december heeft de penningmeester van het JUB,  Han Wild de financiële stukken van het JUB 
overgedragen aan het bestuur. Hij stopt met zijn activiteiten voor het JUB. We bedanken hem heel 
hartelijk voor de vele jaren die hij zich voor het JUB heeft ingezet. 

 
De Commissie 75j Bevrijding 

Al veel was er voorbereid voor  een feestweek rond de herdenking van 75jaar bevrijding.  
Vanwege Covid-19 werden alle festiviteiten afgelast. De Commissie hoopt dat de feestelijkheden 
worden verplaatst naar een later tijdstip.  
 

De verkoop van Oliebollen 
De oliebollenverkoop liep dit jaar anders dan anders.  
Vanwege de Coronacrisis was er vooraf een  aanvullend protocol vereist van de gemeente, die onze 
werkmethode wilde weten om te kunnen bepalen of onze verkoopmethode voldeed aan de covid-19 
eisen. Het werd een stuk gemakkelijker toen  sponsors een houten huisje aanboden waar de verkoop 
in kon plaatsvinden. Omdat een aantal vrijwilligers, aangaven een jaar over te willen slaan, werd dat 
een tweede horde die genomen moest worden. Maar ook dat lukte omdat mensen extra diensten 
draaiden en door de komst van een aantal nieuwe vrijwilligers. 
Het eerste verkoop weekend – laatste weekend in oktober - is altijd een beetje soft omdat Ugchelen 
nog aan de oliebollen moet wennen. Maar niet dit jaar, de verkoop “ontplofte” direct, Ugchelen begon 
aan het grote “troosteten”! 
Bijna op alle verkoopdagen is er meer beslag gemaakt dan gebruikelijk. Ondanks dat bleek een 
enkele keer het deeg rond vier uur al helemaal op.  
Op 5 december was er geen verkoop maar wel de verdrietige uitvaart van Arjon Huttinga, mede 
eigenaar van het IJskaffee (voorheen bakkerij Huttinga) waar wij  het oliebollendeeg al jaren mogen 
maken.  
Het laatste bakweekend zijn er altijd veel bestellingen want er worden extra oliebollen ingeslagen voor 
oud-en-nieuw!  Met ruim 29.000 gebakken oliebollen zijn we uitermate tevreden. We gaan richting de 
één miljoen gebakken bollen! Dat aantal wordt in 2021 gehaald, tijdens de verkoop van het 25 baksel. 
Met 6 tot 8 baksels per verkoopdag wordt dat moment al snel bereikt. 

 
Het ReparatieCafé Ugchelen 
Het ReparatieCafé kon in 2020 slechts 7 maal haar deuren openen.  
Daarbij werden 47 apparaten aangeboden. Net als in de vorige jaren waren de diverse 
koffiezetapparaten (10) in de meerderheid, gevolgd door verschillende lampen (5), stofzuigers (5) en 
klokken (3).  Men kwam met  radio’s (2),  versterkers (2), cassette recorders (2), mixers (2), camera’s 
(2) en afstandsbedieningen (2).  De rest bestond uit gebruiksapparaten, zoals een 
papierversnipperaar, airfryer, tandenborstel, ventilator of kerstverlichting .  
De eigenaren van 11 apparaten kregen te horen welk onderdeel stuk was en hoe ze aan een nieuw 
onderdeel konden komen.  Na de aankoop kwam men terug om dit nieuwe onderdeel te laten 
inbouwen. Uiteindelijk gingen 19 apparaten gerepareerd of voorzien van het juiste gebruiksadvies 
naar huis. Vier eigenaren kregen het advies om terug te gaan naar de leverancier voor garantie of 
vanwege het specialistische karakter. En 9 apparaten waren zo versleten of stuk dat ze niet meer te 
repareren waren. 
De bezoekers komen nog grotendeels uit Ugchelen (28) en directe omgeving (11) maar ook uit 
Apeldoorn (4) of omliggende dorpen (4).  
Bij het team waren er geen wijzigingen: negen reparateurs en twee personen voor de ondersteuning. 
 

De Commissie Aantrekkelijkheid van het Lidmaatschap 
Het uiteindelijke ambitieuze doel van deze commissie is het werven van 250 nieuwe leden - een 
stijging van 25% ten opzichte van van het huidige ledenbestand.  Dat lukt pas als het lidmaatschap 
van UB aantrekkelijker is gemaakt. Dat kan door duidelijker uit te leggen wat de vereniging voor 
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nieuwe leden kan betekenen. De commissie is voortvarend begonnen toen het bestuur de plannen 
met bijbehorende begroting eind 2019 had goedgekeurd. Een eerste onderzoek wees uit dat het de 
vereniging ontbrak aan een eenduidige en heldere uitstraling. Er is een designer geselecteerd die 
onder regie van de commissie het benodigde ledenwerfmateriaal ging ontwerpen. Omdat er rond de 
75-jarige bevrijding veel activiteiten waren gepland wilde de commissie dan gereed zijn het met een 
eerste set ledenwervingsmaterialen. Deze planning werd volledig doorkruist door de Corona 
pandemie, waardoor alle groepsactiviteiten werden afgelast.  
Dat gaf de commissie wel de ruimte om de originele plannen verder uit te werken voordat er iets 
gemaakt ging worden. Er is hard gewerkt aan een betere basis. Omdat een website waarop alle 
activiteiten van de vereniging duidelijk naar voren komen essentiële bleek voor effectieve 
ledenwerving is gekozen voor het ontwerpen van een nieuwe eigen website ugchelensbelang.nl. Dit 
omdat het aanpassen van de bestaande website Ugchelen.nu, waar tot nu de informatie van de 
vereniging op stond, duurder was. De designer gaf aan dat het voor een goed design van de website, 
dat ook jongere leden aanspreekt, een huisstijlwijziging met een nieuw logo vereist was. De 
commissie heeft met de designer drie ontwerpen uitgewerkt. Samen met het bestuur en de commissie 
is een unanieme keuze gemaakt uit de drie aangeboden ontwerpen. De nieuwe website, waar ook het 
bestuur nauw bij de ontwikkeling betrokken is, kon in oktober online worden gezet. Samen met de 
Dorpsraad en Ugchelen Plaza werd daarnaast besloten dat de website Ugchelen.nu blijft bestaan als 
gezamenlijk portaal voor Ugchelen. Aanpassingen voor een redesign  zijn doorgeschoven naar 
voorjaar 2021. 
Met een nieuwe website als basis en de wetenschap dat de oliebollen verkoopactie wel kon doorgaan 
is daarna vol ingezet in het ontwikkelen en maken van benodigd wervingsmateriaal. Er werd een roll-
up banner gemaakt en posters om de wervingsactiviteiten te ondersteunen. Er kwam een 
wervingsfolder speciaal voor jongeren, één speciaal voor ouderen en één voor het hele gezin. Ook het 
aanmeldformulier werd gemoderniseerd. Via de website kan men zich voortaan ook digitaal 
aanmelden als lid, waarbij tevens, geheel geautomatiseerd, de tijdsevenredige 1e contributie wordt 
geïncasseerd. De commissieleden hebben zeven weekenden bij de oliebollenkraam gestaan om 
bezoekers aan te spreken. Ruim 700 gesprekken zijn gevoerd, waarbij 118 bezoekers een flyer 
meenamen om er nog een nachtje over te slapen en 439 mensen meteen lieten weten geen lid te 
willen worden. Dit o.a. omdat meer dan de  helft al lid was. Begin januari 2021 bleken dat er 47 
mensen zich via de website hebben aangemeld als lid en 100 personen via het aanmeldformulier. 
Bijna 150 nieuwe leden van de beoogde minimaal 250 nieuwe leden in één actie. Een prachtig 
resultaat. Tijdens de actie  is ook uitgeprobeerd of tieners bereid zijn om voor een gering bedrag in 
een jeugdwedstrijd leden te werven. Die methode zal in 2021 zeker worden gebruikt want 15 
personen bleken lid gemaakt te zijn door de twee tieners die met deze proef meewerkten. De 
commissie, bestaande uit zeven personen, ziet terug op een succesvol 2020 waar veel 
wervingsexpertise is opgedaan. Zodra de groepsactiviteiten in 2021 worden opgestart zal de 
commissie daar gebruik van maken om nog meer personen over te halen om lid van UB te worden. 
Op naar de 250 nieuwe leden! 
Het aantal leden was aan het einde van het jaar 1122 leden. 
 

Tenslotte 
Uit bovenstaande blijkt dat het bestuur wordt geholpen door diverse commissies die allen hun eigen 
taak uitvoeren. In dit bijzondere jaar was het een hele uitdaging en ging het soms gepaard met grote 
teleurstellingen. De vereniging en het bestuur is al deze vrijwilligers heel erg dankbaar omdat, zonder 
hun inzet, de vereniging niet kan bestaan. 
Laten we hopen dat er in 2021 weer ruimte komt voor de activiteiten die het leven hier in Ugchelen zo 

prettig maken. 

 


