
HISTORISCHE KRING ELDEN   JAARVERSLAG 2016 
 

Samenstelling bestuur: 
Het bestuur van de Historische Kring Elden (HKE) is bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 
maart 2016 als volgt samengesteld: 
-Geert Visser, voorzitter 
-Jan Storms, secretaris 
-Henk Molenaar, penningmeester* 
-Hans Putman, hoofdredacteur Kringbulletin* 
-Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid 
-Jan van Kampen, archivaris 
 
*Henk Molenaar en Hans Putman waren aftredend bestuurslid. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en 
zijn door de ALV herkozen als zodanig. 
 
Samenstelling redactie Kringbulletin: 

De redactie van het Kringbulletin bestond uit de volgende personen: 
-Sjaak Boom 
-Hans Putman 
-Theo Splithof 
-Bart Verplak 
 
Vergaderingen: 
De 34e ALV werd in 2016 gehouden op 24 maart. De notulen van de 33e ALV zijn goedgekeurd, 
evenals het Jaarverslag 2015. 
De 35e en 36e ALV werden gehouden op 20 oktober in verband met de wijziging van de statuten. 
Voorafgaand is door de bestuursleden Hans Putman en Jan Storms een concept van de statuten 
opgesteld en gecontroleerd door notaris mw P. Heuff. Na de goedkeuring van deze statuten door de 
ALV zijn op 22 november de statuten bij de notaris in een officiële akte vastgesteld en ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris. 
Het bestuur is in 2016 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 4 keer. 
 
Financiën/administratie: 
De ALV heeft besloten de contributie te handhaven op het in 2015 vastgestelde bedrag: € 20 voor een 
gezinslidmaatschap; € 17,50 voor een enkel lid en € 7 (minimaal) voor donateurs. 
HKE had begin 2016 253 leden, waaronder 76 gezinsleden en eind 2016 299 leden, waaronder 73 
gezinsleden. Het ledental van HKE is groeiend, ondanks dat er een aantal leden is overleden of het 
lidmaatschap heeft beëindigd. Eind 2016 had de HKE 3 donateurs. 
 
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 2016 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: 
-29, 30, 31 januari: fototentoonstelling in Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ door Gert Scheperboer 
-18 februari: lezing Sporen naar Arnhem Centraal door Ton Burgers 
-24 maart: lezing Aan de wieg van de dorpspolder Elden door Ferdinand van Hemmen 
-4 mei: Dodenherdenking Elden 
-19 mei: lezing Meinerswijk en Stadsblokken door Geert Visser 
-21 mei: fietstocht Meinerswijk en Stadsblokken n.a.v. de lezing onder leiding van Geert Visser 
-14 augustus: informatiestand HKE tijdens Oogstfeest Elden 
-9 september: excursie naar Huis Zypendaal door Jan van Kampen 



-8 oktober: excursie in samenwerking met Gilde Stadswandelingen naar de Historische Kelders en het  
 Sint Peters Gasthuis door Jan Storms 
-15 oktober: Dag Arnhemse Geschiedenis; deelname door HKE met een lezing over ‘Grenzen’ in Het  
 Veerhuis in de Praets door Geert Visser 
-20 oktober: lezing in relatie tot de Collectie Herman Hoogveld door Geert Visser 
-8 december: lezing Een vergeten slagveld, de Slag om Arnhem Zuid in 1944 door Frank van Lunteren 
-28 december: lezing Een rondje om de kerk 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. 
 
Kringbulletin: 
Het Kringbulletin verscheen in 2016 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. 
 

Bestuursdeelnames/activiteiten: 
-HKE is in 2016 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. 
-Secretaris Jan Storms is sedert april 2015 namens de HKE bestuurslid van de Vereniging Stadsschoon 
Arnhem. 
-Per 1 januari 2016 is het lidmaatschap van de Coöperatie Erfgoed Gelderland beëindigd, omdat het 
bestuur geen toegevoegde waarde aan dit lidmaatschap voor de vereniging toekent. 
-Vanuit HKE wordt er geparticipeerd in het Exodus Comité. 
-Enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan Quiz’t, dat in Elden is georganiseerd. 
-Tijdens de doortocht van de 100e Vierdaagse in Elden, waaraan de voorzitter en archivaris hebben 
deelgenomen, waren diverse bestuursleden aanwezig om de wandelaars aan te moedigen. De HKE 
heeft een bijdrage geleverd aan de versiering van de route door Elden door middel van foto’s uit 
vroeger jaren tijdens de Vierdaagse. Zowel Omroep Gelderland als de NOS hebben in de 
Vierdaagseweek opnames getoond van films en foto’s uit de Collectie Herman Hoogveld, beschikbaar 
gesteld door de HKE. 
 
Website: 
De website van de Historische Kring Elden ondergaat een permanent onderhoud. Gert Scheperboer is 
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. 
 
Collectie Herman Hoogveld: 
In april is door de voorzitter en de secretaris een verklaring ondertekend met vertegenwoordigers van 
de erfgenamen van Herman Hoogveld met betrekking tot een grote collectie foto’s en films, die door 
Herman Hoogveld zijn gemaakt. Deze verzameling wordt aangeduid onder de naam Collectie Herman 
Hoogveld en is overgedragen aan de Historische Kring Elden. 
In samenwerking met het Gelders Archief zal deze collectie worden gedigitaliseerd. 
 
ANBI-status: 
Met de realisatie van de nieuwe statuten in oktober en november, is voor de Historische Kring Elden 
bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd. De statuten zijn hierop ingericht. De verwachting 
is dat begin 2017 de ANBI-status zal worden verleend. 
 
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE 


