HISTORISCHE KRING ELDEN
VERSLAG VAN DE 34e ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 24 maart 2016 om 19.30 uur in Dorpshuis “Ons Gebouw” te Elden.
1
Ontvangst met koffie en gelegenheid tot het doornemen van vergaderstukken
De aanwezigen komen binnen, noteren hun naam op een presentielijst, maken een praatje.
2
Opening door de voorzitter, de heer Geert Visser
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij meldt, dat de volgende leden een bericht van verhindering hebben gemeld aan de secretaris:
Familie Hartgers, Rob Hanou, Alie Rijken, Jaap van der Tuijn, Theo Boekhorst.
Voorts memoreert hij dat de HKE een bijzonder jaar achter de rug heeft, waarop tevreden wordt teruggekeken.
Hij kondigt vervolgens aan dat aan het eind van de vergadering ook alvast vooruit zal worden gekeken.
3
Goedkeuring notulen 33e Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2015
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24.3.2015 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.
De secretaris wordt dankgezegd.
4
Jaarverslag 2015
Het Jaarverslag 2015 wordt niet ter vergadering voorgelezen. Er zijn geen op- en of aanmerkingen vanuit de
Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag 2015 wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De
secretaris wordt dankgezegd.
5
Financieel jaarverslag 2015/begroting 2016/vermogensopstelling 31.12.2015
Het financieel jaarverslag 2015, de begroting 2016 en vermogensopstelling van 31.12.2015 worden niet ter
vergadering voorgelezen. De heer Henk Molenaar, penningmeester, licht de cijfers toe.
Er is een aantal niet voorziene giften ontvangen: € 125 + € 250 + €1250. Het laatste bedrag betreft een gift van
de Oranjevereniging voor de organisatie van Dodenherdenking. Dit bedrag geldt voor 3 jaren.
Er wordt kort gediscussieerd over de gift rondom Dodenherdenking, waarbij de penningmeester een en ander
toelicht. Voorts wordt gemeld, dat in de begroting 2016 het te ontvangen bedrag voor contributies hoger is in
verband met een toename van 10% van het ledenaantal.
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt
dankgezegd.
6
Verslag van de kascommissie
De heer Benno Bosman en de heer Arno Maan maken deel uit van de kascommissie. Namens hen voert Benno
Bosman het woord. Hij meldt dat op 17 maart 2016 de administratie van de penningmeester is gecontroleerd en
dat er geen onregelmatigheden zijn ontdekt. Namens de kascommissie verklaart hij akkoord te gaan met de
financiële verslaglegging en vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De Algemene
Ledenvergadering is hiermee akkoord.
De heer Benno Bosman is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil toetreden tot
de kascommissie. Jan Kiekebosch stelt zich hiervoor beschikbaar.
7
Verkiezing bestuursleden
De voorzitter meldt, dat de bestuursleden Henk Molenaar en Hans Putman aftredend en herkiesbaar zijn. Er zijn
geen namen van tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. De heren Molenaar en Putman worden door de
Algemene Ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd en krijgen applaus.
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8
Mededelingen / plannen voor het 34e Kringjaar
Geert Visser:
Het bestuur heeft de statuten beoordeeld. Deze dateren uit 1986. Hans Putman en Jan Storms hebben kritisch
deze statuten bekeken. Besloten is om de statuten aan te passen en opnieuw te laten vaststellen via een notaris.
Verder licht Hans Putman dit onderwerp toe:
De statuten die dateren sinds 1986 zijn tegen het licht gehouden. Het is duidelijk dat deze niet meer van deze tijd
zijn. Zo is er niets geregeld over gezinsleden en hun stemrecht. Ook het corresponderen en informeren via e-mail
is hierin nog niet geregeld. Actualiseren van de statuten is dus geboden. Voorts is het bestuur voornemens over
te gaan naar een ANBI-status, zodat hierover in de statuten ook een en ander moet worden vastgelegd. Deze
status is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid in geval er giften worden gegeven. Bij een culturele ANBI zijn
giften zelfs 125% aftrekbaar van het inkomen. Met deze regelingen wil de overheid het geven van een gift aan
een culturele of gewone ANBI stimuleren en aantrekkelijk maken voor de gever.
In een volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gesproken over de concept-statuten ingevolge het
bepaalde in artikel 20, lid 1 van de bestaande statuten. Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 20
oktober 2016.
De concept-statuten, zoals deze nu door het bestuur in concept zijn vastgesteld, zullen worden voorgelegd aan
een notaris en vervolgens aan de leden tijdens genoemde ALV.
Bij het vaststellen van de statuten door een Algemene Ledenvergadering moet er een quorum zijn. Het voorstel is
een 1e vergadering te houden en zodra het quorum hierbij niet wordt gehaald, deze vergadering te schorsen en
vervolgens een 2e vergadering te openen en alsnog over de nieuwe statuten een besluit te nemen. Beide
vergaderingen worden aan de leden vooraf duidelijk kenbaar gemaakt.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt, dat beide vergaderingen wellicht niet op dezelfde avond kunnen worden
gehouden. Het is raadzaam vooraf hierover te overleggen met de notaris.
Desgevraagd wordt opgemerkt, dat de HKE geen huishoudelijk reglement heeft. In een huishoudelijk reglement
kunnen zaken vaker en gemakkelijker worden gewijzigd, wordt door een van de aanwezigen gesteld.
Hans Putman over het Kringbulletin:
De redactie van het Kringbulletin is op sterkte met de komst van Bart Verplak.
In 2015 zijn vier Kringbulletins uitgegeven, waarvan de uitgave in mei een speciale editie was. Dat was een
themanummer dat geheel gewijd was aan de Eldenaren, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het
was voor het eerst dat een Kringbulletin geheel gewijd was aan een bepaald thema. Het bestuur en de redactie
vonden dit Kringbulletin een eerbetoon aan alle 39 omgekomen Eldenaren.
Kennelijk stonden wij daar niet alleen in, gezien de positieve reacties die op deze uitgave zijn ontvangen. Ook
niet-leden hebben interesse getoond voor dit Kringbulletin, want via de Versmarkt Elden van Martin van der
Schaft zijn 33 exemplaren verkocht.
In 2016 kunt u weer vier Kringbulletins van ons verwachten. De eerste is in februari jl. uitgekomen met o.a. een
verhaal over slager Brandenburg en bakker Egerschot. Die artikelen waren voor ons lid Ben Holleman, die nu in
Bladel woont, aanleiding om ons te laten weten dat hij genoten had van de artikelen over zijn voormalige buren
en dat die artikelen hem wel 60 jaar jonger liet voelen.
Deze reacties zorgen ervoor, dat de redactie met veel plezier al weer bezig is gegaan met het volgende
Kringbulletin.
Geert Visser licht het programma voor 2016 toe:
Gedurende het laatste weekend van januari (29, 30, 31) heeft de tentoonstelling ‘Elden in de jaren 50’ veel
bezoekers getrokken. Er zijn onderling veel gesprekken geweest, informatie uitgewisseld, veel respons gekomen
op de getoonde foto’s en er kwamen veel positieve reacties. Ook van buiten de HKE waren er veel bezoekers. Na
de tentoonstelling was er een toename van 17 nieuwe leden.
Met name Gert Scheperboer en Hein Reusken hebben hier veel voorbereidende uren aan besteed. Voor een
volgende tentoonstelling is materiaal genoeg. De jaren 60 zal waarschijnlijk het onderwerp zijn. Het voorstel is
om deze in januari 2017 te organiseren.
Inmiddels is er op 18 februari 2016 de eerste lezing georganiseerd: Sporen naar Arnhem Centraal door Ton
Burgers.
De lezing van vanavond, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden door Ferdinand
van Hemmen: Aan de wieg van de dorpspolder Elden; sporen van 1000 jaar waterbeheersing rond de Neder-Rijn
en hun betekenis voor deze tijd.
Verder ziet het programma voor 2016 er als volgt uit:
-4 mei
-Dodenherdenking
-19 mei
-lezing Meinerswijk en De Praets door Geert Visser
-21 mei
-excursie fietstocht Meinerswijk
-14 augustus
-oogstfeest Elden; kraam voor Historische Kring Elden
-2 september
-excursie Huis Zypendaal door gids Jan van Kampen
-8 oktober
-excursie Gilde: Historische Kelders en Sint Peters Gasthuis door o.a. gids Jan Storms
-20 oktober
-Algemene Ledenvergadering (statuten) en lezing nog nader in te vullen
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-8 december

-lezing nog nader in te vullen

Ook dit jaar zal de HKE weer medewerking verleden aan de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op zaterdag
15.10.2016. Het thema van deze dag is: Grenzen.
Verder wordt bekeken of op een van de nog in te vullen avonden een filmavond kan worden georganiseerd.
De HKE is recent in het bezit gekomen van de Collectie Herman Hoogveld: een grote verzameling foto’s, dia’s,
films, video’s. We zijn als het ware overstelpt door de hoeveelheid. De digitalisering hiervan wordt in gang gezet
en hierover is contact gelegd met het Gelders Archief. Daar wordt een project gefinancierd door de provincie
Gelderland. Ook de opslag van het beeldmateriaal aldaar is mogelijk.
Om in het kort een beeld te geven: de hele verandering rondom Elden, de situatie in Arnhem Zuid, de bouw
Nelson Mandelabrug, de aanleg van de Eldense weg, het opspuiten en de bouw van Elderveld. Wijlen Herman
Hoogveld heeft dit allemaal gefotografeerd en gefilmd.
Tot slot laat Geert Visser kort even enkele foto’s zien uit het beeldmateriaal.
Tot slot merkt Geert Visser op, dat de archiefwerkzaamheden in stilte worden uitgevoerd door Jan van Kampen
en Jan Storms en dat Gert Scheperboer en Marja Pals druk doende zijn met de beeldbankactiviteiten.
10
Rondvraag
Door de aanwezigen wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11
Sluiting
De voorzitter sluit om 20.15 u de vergadering.
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