HISTORISCHE KRING ELDEN
VERSLAG VAN DE 33e ALGEMENE LEDENVERGADERING
dinsdag 24 maart 2015 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.
De volgende leden hebben een bericht van verhindering gemeld aan de secretaris:
W van Bijlert, H Harrewijn, T Houtriet, R Maassen, J van der Tuijn, W van der Wagen sr, W van Woerkens,
C. Wichhart.
Aan de agenda worden geen nieuwe punten toegevoegd.
3
Goedkeuring notulen 32e Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2014
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25.3.2014 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.
De secretaris wordt dankgezegd.
4
Jaarverslag 2014
Het Jaarverslag 2014 wordt niet ter vergadering voorgelezen. De secretaris licht de verschillende onderdelen van
het verslag puntsgewijs toe. Verder zijn er geen op- en of aanmerkingen vanuit de Algemene Ledenvergadering.
Het jaarverslag 2014 wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.
5
Financieel jaarverslag 2014/begroting 2015/vermogensopstelling 31.12.2014
Het financieel jaarverslag 2014, de begroting 2015 en vermogensopstelling van 31.12.2014 worden niet ter
vergadering voorgelezen. De heer Henk Molenaar, penningmeester, licht de cijfers toe.
In 2014 is bijna € 35 meer uitgegeven dan was begroot. Diverse in de jaarrekening opgenomen kosten worden
toegelicht:
-Dodenherdenking: met de organisatie ervan worden kosten gemaakt, die niet voorzien waren. Daar tegenover
staat een bijdrage van de Oranjevereniging.
-Er zijn meer lezingen en excursies georganiseerd, waarvoor geen extra bijdrage wordt gevraagd aan de leden.
-De realisatie van het Kringbulletin heeft meer gekost, omdat in 2014 nog kosten over 2013 zijn betaald. In 2015
is dat niet aan de orde.
-Voor het behoud van het Dorpshuis is een eenmalige bijdrage van €250 bijgedragen. In 2015 moet rekening
worden gehouden met huurkosten voor gebruik van het Dorpshuis.
De begroting sluit met een negatief bedrag van € 300. In verband hiermee stelt het bestuur voor om de
contributie te verhogen per 1 januari 2016 met € 1,50. Voor 2015 blijft de contributie op het niveau van 2014.
Desgevraagd wordt meegedeeld, dat het ook toegestaan is om meer dan het minimale bedrag te geven. Wellicht
is het goed om dat erbij te vermelden.
De Algemene Ledenvergadering heeft geen bezwaar tegen de verhoging van de contributie per 1 januari 2016:
-€ 20,00 voor een gezinslidmaatschap,
-€ 17,50 voor een enkel lidmaatschap,
-€ 7,00 (minimaal) voor donateurs (donateurs ontvangen geen Kringbulletin).
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.
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Geert Visser licht de organisatie van de Dodenherdenking nader toe. In 2014 heeft de Historische Kring Elden de
organisatie ervan op zich genomen. De Oranjevereniging verwierf door collecte in Elden de inkomsten voor de
organisatie. In 2015 vindt de 70-jarige herdenking van de bevrijding plaats. Het bestuur is van mening, dat men
dit niet op zijn beloop kan laten. De HKE heeft de organisatie van Dodenherdenking niet in de statuten staan,
maar het bestuur vindt het wel van belang voor Elden dat het wordt georganiseerd. Dat is de reden om de
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering te vragen voor de organisatie.
De komende jaren zijn er voldoende financiële middelen om de organisatie te financieren.
Op 4 mei 2015 zal er voorafgaand aan de kranslegging bij het Oorlogsmonument een herdenkingsdienst in de
Bonifatiuskerk worden gehouden, waaraan het zangkoor Irene medewerking zal verlenen. Harmonie Crescendo
zal de muzikale opluistering verzorgen bij het monument.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de organisatie van de Dodenherdenking door de HKE.
6
Verslag van de kascommissie
De heer Theo Splithof en de heer Benno Bosman maken deel uit van de kascommissie. Namens hen voert Theo
Splithof het woord. Hij leest het verslag van de kascommissie voor, dat aan de penningmeester wordt
overhandigd. Hij meldt, dat hij geen onregelmatigheden heeft ontdekt en verklaart akkoord te gaan met de
financiële verslaglegging en vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Het bestuur is hiermee
akkoord.
De heer Theo Splithof is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil toetreden tot de
kascommissie. Arno Maan stelt zich hiervoor beschikbaar.
7
Vaststelling van de contributie 2015 en 2016
Dit agendapunt is besproken bij agendapunt 5.
8
Verkiezing bestuursleden
De voorzitter meldt, dat de bestuursleden Gert Scheperboer en Jan Storms aftredend en herkiesbaar zijn. De heer
Mark Coenders heeft te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid, omdat hij een functie heeft gekregen
in de gemeentelijke politiek. Het bestuur draagt de heer Jan van Kampen, die al als archivaris werkzaam is bij de
vereniging, voor als nieuw bestuurslid. Er zijn geen kandidaten gemeld bij het bestuur.
De heren Scheperboer en Storms worden door de Algemene Ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd
en krijgen applaus.
De heer Van Kampen wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor de termijn van twee jaren. Hij
komt in de plaats van de heer Mark Coenders, die in 2014 voor een termijn van drie jaren was herbenoemd.
De voorzitter dankt Mark Coenders voor zijn lidmaatschap binnen het bestuur en hem wordt een cadeaubon
overhandigd. Hij krijgt applaus voor zijn deelname. Het onderhoud van de facebookpagina Oud Elden blijft in
handen van Mark Coenders.
Vervolgens wordt Jan van Kampen voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering als nieuw bestuurslid. Hij
krijgt applaus.
9
Mededelingen / plannen voor het 33e Kringjaar
Hans Putman over het Kringbulletin:
In 2014 zijn vier Kringbulletins verschenen, die gelet op de vele positieve reacties van leden goed ontvangen zijn.
Iedere keer proberen wij een aantrekkelijk blad uit te geven. Per slot van rekening is het blad het visitekaartje
van de vereniging. Door het tijdelijk terugtreden van Sjaak Boom als redactielid en de drukke werkzaamheden als
gemeenteraadslid van Mark Coenders is de redactie onder druk komen te staan. Maar door de redactionele
bijstand van Jan Storms en Geert Visser wordt dit momenteel opgevangen, waarvoor dank.
In 2015 hopen we weer mooie Kringbulletins uit te geven. In mei komen wij met een themanummer, dat geheel
gewijd is aan de Eldenaren, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hiermee willen wij hen herdenken.
Wellicht volgen er in de loop der tijd meer themanummers, want er zijn nog wel meer onderwerpen, die daarvoor
geschikt zijn.
Henk Molenaar licht het programma voor 2015 toe:
-24 maart
Algemene leden vergadering met aansluitend lezing De geschiedenis van de
melkfabrieken, onder andere de CAMIZ door Jos Lankveld
-4 mei
Dodenherdenking
-19 mei
lezing Mevrouw Pauwen vindt rust in Huize Oosterveld door Geert Visser
-27 juni
Exodus wandeltocht; HKE zal met een kraam ten noorden van de Noodwoning staan
-15 augustus
Excursie Oorlogsmuseum Deelen
-11-12-13 september
Fototentoonstelling Elden in de jaren 50 in het Dorpshuis
-13 oktober
lezing Weggemoffeld door Ingrid Maan
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-17 oktober
-8 december

Dag Arnhemse Geschiedenis: Tussen Droom en Daad; deelname door HKE. Op drie
locaties wordt dit evenement gehouden: Het Veerhuis aan de Praets, Showroom CASA,
en Rozet. Er zijn verschillende werkgroepen gevormd die hiermee aan de slag gaan.
Lezing Wederopbouw boerderijen in de omgeving door Sophie Elpers

Geert Visser over de fototentoonstelling:
In 2014 is de fototentoonstelling in het Dorpshuis druk bezocht. Ook in september 2015 wordt weer een
fototentoonstelling georganiseerd, die de jaren 50 behandelt. Jaarlijks willen wij een tentoonstelling organiseren,
omdat geconstateerd is, dat hiervoor veel belangstelling bestaat.
Jan van Kampen geeft informatie over het archief:
De boeken zijn op orde en geregistreerd. Van de voorkanten zijn digitale foto’s gemaakt. Ook de tijdschriften zijn
geordend en geregistreerd. Wij zijn nu bezig met de mappen, waarin de krantenknipsels zijn opgeborgen. Deze
worden allemaal nagekeken en opnieuw volgens de aangepaste registratie opgeborgen.
De bidprentjes zijn allemaal gescand: 878 in totaal.
Zelf ben ik bezig met de genealogie van Elden, waarvoor ik 4158 individuele personen heb geregistreerd, die met
Elden te maken hebben.
In dit verband meldt Hein Reusken, dat hij informatie heeft verzameld van meer dan 20.000 personen in en uit
Elden.
Voorgesteld wordt hierover nader overleg te hebben tussen Hein Reusken en de archivaris.
Tot slot merkt Geert Visser op, dat hij is gevraagd in Elst de lezing over de Eldense Blauwe te houden en hij
nodigt eenieder daarvoor uit.
10
Rondvraag
Door de aanwezigen wordt geen gebruik genaakt van de rondvraag.
11
Sluiting
De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.
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