HISTORISCHE KRING ELDEN

JAARVERSLAG 2015

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Historische Kring Elden (HKE) is bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24
maart 2015 als volgt samengesteld:
-Geert Visser, voorzitter
-Jan Storms, secretaris*
-Henk Molenaar, penningmeester
-Hans Putman, hoofdredacteur Kringbulletin
-Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid*
-Jan van Kampen, archivaris**
*Jan Storms en Gert Scheperboer waren aftredend bestuurslid. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en
zijn door de ALV herkozen als zodanig.
**Mark Coenders, algemeen bestuurslid, had te kennen gegeven in verband met zijn functie in de
gemeentelijke politiek als bestuurslid te willen terugtreden. In zijn plaats werd door het bestuur Jan
van Kampen, archivaris, als nieuw bestuurslid door het bestuur voorgedragen. Andere kandidaten
waren niet gemeld bij het bestuur. De ALV ging akkoord met deze benoeming.
Samenstelling redactie Kringbulletin:
De redactie van het Kringbulletin bestond uit de volgende personen:
-Sjaak Boom*
-Mark Coenders**
-Hans Putman
-Theo Splithof
-Bart Verplak***
*Sjaak Boom was in de periode augustus 2014 tot augustus 2015 afwezig in verband met een studie.
**Mark Coenders is op 24.3.2015 gestopt als redactielid in verband met de hierboven vermelde reden.
***Bart Verplak is in november 2015 aangetreden als nieuw redactielid.
Vergaderingen:
De 33e ALV werd in 2015 gehouden op 24 maart. De notulen van de 32e ALV zijn goedgekeurd,
evenals het Jaarverslag 2014.
Het bestuur is in 2015 11x (formeel) in vergadering bijeen geweest. Daarnaast werd diverse keren in
wisselende samenstelling informeel overleg gevoerd. Er is overleg geweest met vertegenwoordigers
van zusterverenigingen. De redactie van het Kringbulletin vergaderde 2 keer.
Financiën/administratie:
De ALV heeft besloten de contributie te verhogen naar € 20 voor een gezinslidmaatschap; € 17,50
voor een enkel lid en € 7 (minimaal) voor donateurs.
HKE had begin 2015 253 leden, waaronder 76 gezinsleden en eind 2015 268 leden, waaronder 75
gezinsleden. Het ledental van HKE is groeiend, ondanks dat er een aantal leden is overleden of het
lidmaatschap heeft beëindigd. Eind 2015 had de HKE 5 donateurs. Het bestuur heeft besloten de
donateurs persoonlijk te benaderen met de vraag of men het donateurschap wil wijzigen in een
lidmaatschap. Dit heeft geleid tot 1 wijziging als zodanig, 1 opzegging als donateur en 2 donateurs
handhaven het donateurschap. Bij 1 donateur was nog geen contact mogelijk.
Huisvesting/archief:
De HKE heeft de Noodwoning als huisvesting. De Noodwoning wordt ook gebruikt voor vergaderingen
van de redactie van het Kringbulletin en voor de Vereniging Vrienden van Meinerswijk. In 2015 zijn de
werkzaamheden met betrekking tot de herindeling en ordening van het archief voortgezet. Het Zijper
Collectie Beheer Systeem (ZCBS), waarop de HKE een abonnement heeft, wordt gebruikt voor de
opslag en registratie van foto’s met verklarende teksten.
Lezingen/presentaties/tentoonstellingen/evenementen/excursies:
-24 maart: lezing De geschiedenis van de melkfabrieken, onder andere de CAMIZ door Jos Lankveld
-4 mei: Dodenherdenking Elden
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-19 mei: lezing Mevrouw Pauwen vindt rust in Huize Oosterveld door Geert Visser
-27 juni: HKE-kraam aan de Huissensedijk tijdens Exodus Wandeltocht
-10 augustus: informatiestand HKE tijdens Oogstfeest Elden
-15 augustus: excursie Oorlogsmuseum Deelen
-13 oktober: lezing Weggemoffeld door Ingrid Maand
-17 oktober: Dag Arnhemse Geschiedenis; deelname door HKE met een lezing over Het Veerhuis en
de Praets door Geert Visser
-8 december: lezing Wederopbouw boerderijen in de omgeving door Sophie Elpers
-29 december: lezing Dijkdoorbraak in Elden in 1740 en wandeling door René Maassen
Recepties/herdenkingen:
-In januari bezocht een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem.
-4 mei zijn namens HKE de herdenkingen bijgewoond en bloemen gelegd bij de monumenten aan de
Klapstraat en de Delftweg.
-In mei is een bijeenkomst bezocht naar aanleiding van de 95ste verjaardag van marinus van der Ende.
Tevens werd hierbij het feit gevierd, dat hem een koninklijke onderscheiding was uitgereikt.
Kringbulletin:
Het Kringbulletin verscheen in 2015 4 keer, waarvan 3 keer in een oplage van 28 pagina’s en 1 keer in
een oplage van 32 pagina’s. Diverse bij HKE betrokken leden hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan interessante artikelen in het Kringbulletin. De bezorgers hebben veel werk verricht om
de edities van het Kringbulletin optimaal en tijdig bij de leden te bezorgen. Van verschillende kanten
zijn positieve reacties en complimenten geuit over de vormgeving en over de kwaliteit van het blad.
De bezorging van het Kringbulletin vindt plaats door een aantal (bestuurs)leden en met ingang van
het 3e kwartaal 2014 worden de met de post te verzenden exemplaren via de drukker Editoo bezorgd
door Sandd. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing bereikt. In mei 2015 is een bijzondere
uitgave van het Kringbulletin verschenen over de Eldense oorlogsslachtoffers.
Bestuursdeelnames/activiteiten:
-HKE is het afgelopen jaar diverse keren aanwezig geweest bij de Historische Herberg te Arnhem. Dit
is het ontmoetingspunt voor historisch geïnteresseerden in deze regio en dé plek om activiteiten voor
het voetlicht te brengen, netwerken te versterken etc.
-Redactielid van het Kringbulletin, Theo Splithof, is tot april 2015 namens de HKE bestuurslid van de
Vereniging Stadsschoon Arnhem. Na twee termijnen van telkens drie jaren heeft hij dit lidmaatschap
overgedragen aan Jan Storms, secretaris van de HKE.
-Er zijn twee ledenraadsvergaderingen geweest van de Coöperatie Erfgoed Gelderland, waarbij de
HKE is aangesloten. Deze coöperatie is een organisatie, waarvan vele historische kringen, musea en
instellingen op het gebied van het culturele erfgoed in de provincie Gelderland verenigd zijn. Het
bestuur heeft besloten het lidmaatschap van deze coöperatie per 1 januari 2016 te beëindigen, omdat
het bestuur geen toegevoegde waarde aan dit lidmaatschap voor de vereniging toekent.
-Vanuit HKE wordt er geparticipeerd in het Exodus Comité.
-Geert Visser, voorzitter HKE, heeft diverse lezingen gehouden in het voorjaar bij de Vrouwenvereniging over Elden na de oorlog, in september bij de Historische Herberg over De Praets en in
november voor de Historische Vereniging Marithaime in Elst over de Eldensche Blauwe.
- Hans Putman en Geert Visser hebben meegewerkt aan het boekje, getiteld Elderveld, een nieuwe
wijk op oude grond (Arnhemse Monumentenreeks).
-Geert Visser heeft meegewerkt aan het Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 2015, getiteld Dames
en heren appels en peren.
Website:
De website van de Historische Kring Elden ondergaat een permanent onderhoud. Na het vertrek van
Mark Coenders is Gert Scheperboer verantwoordelijk voor de informatie op de website. Daarnaast is in
2013 een Facebookpagina geopend met inmiddels honderden volgers. Toegang tot de pagina:
facebook.com/oudelden.
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