
HISTORISCHE KRING ELDEN   JAARVERSLAG 2017 
 

Samenstelling bestuur: 
Het bestuur van de Historische Kring Elden (HKE) is bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 
maart 2017 als volgt samengesteld: 
-Geert Visser, voorzitter* 
-Jan Storms, secretaris 
-Henk Molenaar, penningmeester 
-Hans Putman, hoofdredacteur Kringbulletin 
-Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid 
-Jan van Kampen, archivaris* 
 
*Geert Visser en Jan van Kampen waren aftredend bestuurslid. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en 
zijn door de ALV herkozen. 
 
Samenstelling redactie Kringbulletin: 

De redactie van het Kringbulletin bestond uit de volgende personen: 
-Sjaak Boom (tot 15 augustus 2017) 
-Hans Putman 
-Theo Splithof 
-Bart Verplak 
 
Vergaderingen: 
De 37e ALV werd in 2017 gehouden op 23 maart. De notulen van de 34e ALV, de 35e ALV en de 36e 
ALV zijn goedgekeurd, evenals het Jaarverslag 2016. 
Het bestuur is in 2017 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 3 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 2017 299 leden, waaronder 73 gezinsleden en eind 2017 311 leden, waaronder 75 
gezinsleden. Het ledental van HKE is groeiend, ondanks dat er een aantal leden is overleden of het 
lidmaatschap heeft beëindigd. Eind 2017 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 2017 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. 
Met het Gelders Archief is op 30 mei 2017 een contract ondertekend voor het digitaliseren van de 
films van de Collectie Herman Hoogveld. 
 
Lezingen/presentaties/tentoonstellingen/evenementen/excursies: 
-27, 28, 29 januari: fototentoonstelling Collectie Herman Hoogveld in Dorpshuis ‘Ons Gebouw’ 
 door Gert Scheperboer 
-23 maart: lezing Drie eeuwen tabakscultuur in de Betuwe door Ton Jansen, secretaris Historische  
 Kring Midden-Betuwe 
-20 april: lezing De aard van de memories van successies door Peter Tijssen 
-4 mei: Dodenherdenking Elden 
-18 mei: filmavond met films van de Collectie Herman Hoogveld 
-27 mei: fietstocht rondom het thema Audrey Hepburn onder leiding van Jan van Kampen 
-9 juli: deelname aan de Wijkdag Elderveld met een informatiestand HKE 
-13 augustus: informatiestand HKE tijdens Oogstfeest Elden 
-28 oktober: Dag Arnhemse Geschiedenis; deelname door HKE met een lezing en een film in 



 samenwerking met de Archeologische Werkgroep Nederland, afdeling Arnhem 
-23 november: jubileumavond HKE: lezing Huize Westerveld en haar bewoners door Geert Visser en 
 René Maassen 
-28 december: lezing In de voetsporen van Willem Roodbeen en wandeling door René Maassen 
 
Jubileum 35 jaar HKE 

Op 22 november bestond de Historische Kring Elden 35 jaar. In verband hiermee is op donderdag 23  
november een jubileumavond georganiseerd, waarbij alle HKE-leden zijn uitgenodigd. Tijdens deze   
avond is een lezing gehouden door Geert Visser en René Maassen over Huize Westerveld en haar  
bewoners. Bij die gelegenheid is het speciale themanummer van het Kringbulletin aan de aanwezige  
leden persoonlijk uitgereikt. Na afloop van de lezing was er bij een hapje en een drankje gelegenheid  
om terug te blikken op 35 jaar historie in Elden. 
9 leden van de Historische Kring Elden zijn vanaf de oprichting lid van de vereniging. Degenen, die dit  
35-jarig jubileum betreft, zijn: 
W. van Bijlert, J. Dieckmann, G. Elzenga, G. Hermsen-Derksen, H. Reusken, J. van de Sant, J. van  
der Tuijn, W. van der Wagen, A. Wijers-Hermsen. Aan de leden, die aanwezig waren, is een 
exemplaar van het Kringbulletin en een flesje Eldense Blauwe uitgereikt.  
 
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. 
-Gert Scheperboer heeft de receptie van Herman Albertus bijgewoond bij zijn afscheid als beheerder 
van de NH-begraafplaats in Elden. 
 
Kringbulletin: 
Het Kringbulletin verscheen in 2017 4 keer, waarvan 3 keer in een oplage van 32 pagina’s en 1 keer in 
een oplage van 28 pagina’s. Het novembernummer betrof een themanummer over Huize Westerveld 
en haar bewoners. Diverse bij HKE betrokken leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
interessante artikelen in het Kringbulletin. Er is veel werk verricht om de edities van het Kringbulletin 
optimaal en tijdig bij de leden te bezorgen. Er zijn vele 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. De met de post te verzenden exemplaren worden via de drukker Editoo 
bezorgd door Sandd. 
 

Bestuursdeelnames/activiteiten: 
-HKE is in 2017 diverse keren aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de Historische Herberg te 
Arnhem. 
-Jan Storms is sedert april 2015 namens de HKE bestuurslid van de Vereniging Stadsschoon Arnhem. 
-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 101e Vierdaagse in Elden, waaraan de voorzitter en archivaris hebben 
deelgenomen, waren diverse bestuursleden aanwezig om de wandelaars aan te moedigen. 
-In het najaar zijn voorbereidingen gestart voor de onthulling van het borstbeeld van Walter baron 
van Voorst tot Voorst. Met de familie zijn contacten geweest over de organisatie van de onthulling. 
Ook met de gemeente Arnhem is enkele malen overleg geweest over de organisatie.  
-Op 5 oktober is voor de Hervormde Gemeente De Rank een lezing verzorgd door Gert Scheperboer 
en René Maassen over de geschiedenis van de Bonifatiuskerk. 
-Geert Visser hield een lezing over de geschiedenis van Oud Zuid in Malburgstaete op 4 april. 
-Geert Visser heeft op 9 september tijdens Open Monumentendag een lezing gehouden over de 
Heerlijkheid Meinerswijk bij de Hendrina Hoeve. 
-De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft op 27 oktober een bezoek gebracht aan onze 
vereniging en de Noodwoning bezocht. 
 
Overleden leden van de HKE: 
8 januari:  mevrouw G. van Drie-Hardeman, Arnhem, 77 jaar 
12 juni:  de heer L.T.M. Freriks, Huissen, 67 jaar 
8 juli:  de heer J.H. van Amersfoort, Arnhem, 89 jaar 



12 augustus: de heer G.H. Schouten, Elden, 86 jaar 
12 augustus: de heer T.W.M. Boekhorst, Arnhem, 78 jaar 
 
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 ruim 600 volgers. Toegang tot de pagina: facebook.com/oudelden. 
 
ANBI-status: 

Met de realisatie van nieuwe statuten in 2016, is voor de Historische Kring Elden bij de Belastingdienst 
de ANBI-status aangevraagd en begin 2017 verkregen. 
 
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE 


