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HISTORISCHE KRING ELDEN 

     
 

VERSLAG VAN DE 39e ALGEMENE LEDENVERGADERING  
donderdag 14 maart 2019 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. 
Totaal aantal aanwezigen tijdens de vergadering: 32 leden en 6 bestuursleden. 
 
2 Opening door de voorzitter, de heer Geert Visser 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij blikt kort terug op de 
evenementen in de afgelopen periode. 
De volgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd:  
Hans Arissen, Pi van Bijlert, Theo Boekhorst, Inge Hartgers, Kees Kant, Frans Kleijn, Ingrid en Arno Maan, Irma 
Sent, Josan Tielen, Lianne Vellema, Willem van der Wagen. 
 
3 Goedkeuring notulen 38e Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2018 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22.3.2018 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.  
De secretaris wordt dankgezegd. 
 
4 Jaarverslag 2018 
Het Jaarverslag 2018 wordt niet ter vergadering voorgelezen.  
Martien van Hemmen vult aan, dat er ook in Elden een luisterkei is geplaatst bij het Dijkmagazijn op 7.6.2018. 
De Algemene Ledenvergadering keurt het Jaarverslag 2018 goed. De secretaris wordt dankgezegd. 
 
5 Financieel jaarverslag 2018/begroting 2019/vermogensopstelling 31.12.2018 
Het financieel jaarverslag 2018, de begroting 2019 en vermogensopstelling van 31.12.2018 worden 
gepresenteerd op een beeldscherm. In verband met de afwezigheid van Henk Molenaar, penningmeester, licht 
Hans Putman de cijfers toe. 
Inkomsten: 
2018 is afgesloten met een batig saldo van € 519.18. Dit is mede veroorzaakt door giften in 2018. Er is een 
toename geweest van contributiegelden als gevolg van de toename van het ledenaantal. Ook is een bijdrage 
ontvangen voor de organisatie Dodenherdenking van het Wijkteam Leefomgeving van de gemeente. 
Uitgaven: 
De kosten voor het Kringbulletin zijn hoger in verband met de keuze om kleurenpagina’s in te voeren. Ook zijn er 
extra edities gedrukt van het themanummer over Huize Westerveld. 
Begroting: 
Met betrekking tot de ‘vrijwilligerskosten’ is besloten deze op de begroting zichtbaar te maken. Dit is o.a. bedoeld 
voor de bezorgers van het Kringbulletin en de leden van de Werkgroep Beeld & Geluid. Voor hen wordt een 
eindejaarsafsluiting georganiseerd. In 2018 is hen het boek ‘De Brug’ van Ingrid Jacobs uitgereikt. 
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt 
dankgezegd. 
 
6 Verslag van de kascommissie 
De heer Albert Roovers en de heer Jaap Purmer maken deel uit van de kascommissie. Namens hen voert Jaap 
Purmer het woord. Hij meldt dat op 5 maart 2019 bij de penningmeester de kascontrole heeft plaatsgevonden. 
Namens de kascommissie verklaart hij akkoord te gaan met de financiële verslaglegging en vraagt de vergadering 
het bestuur décharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord. 
De heer Albert Roovers is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil toetreden tot 
de kascommissie. De heer Jos van de Sant stelt zich hiervoor beschikbaar. 
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7 Verkiezing bestuursleden 
De bestuursleden Henk Molenaar en Hans Putman zijn aftredend. Henk Molenaar is herkiesbaar voor de periode 
van een jaar om een nieuwe penningmester, Walther Bötzel, in te werken. Hans Putman is herkiesbaar. 
Er zijn geen namen van tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. Door de Algemene Ledenvergadering wordt 
Henk Molenaar voor de termijn van een jaar herbenoemd en Hans Putman wordt herbenoemd voor een termijn 
van drie jaren. Voor beide heren klinkt applaus. 
Marja Pals heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Marja Pals stelt zich voor. 
 
8 Mededelingen / plannen voor het jaar 2019 
De voorzitter memoreert een aantal leden, die in het afgelopen jaar zijn overleden en belangrijk zijn geweest 
voor de HKE:  
-Hein Reusken; hij heeft jarenlang fotomateriaal en informatie verzameld en geleverd,  
-Marinus van der Ende; hij heeft de Noodwoning voor sloop behoed en een onderkomen geboden aan de HKE, 
-Mia van der Wagen; zij heeft vaak ervoor gezorgd dat er koffie en thee werd gepresenteerd tijdens lezingen, 
-Ans Hoogveld; zij heeft samen met haar zus de foto- en filmverzameling van haar vader Herman Hoogveld 
overgedragen aan de HKE. 
 
De secretaris licht het programma voor 2019 toe. Dat ziet er op dit moment als volgt uit: 
--18 april  lezing over de Koch-bunkers 
--4 mei    Dodenherdenking 
--18 mei   excursie Tegelmuseum Otterlo 
--1 en 2 juni   tentoonstelling Crescendo 
--11 augustus   Oogstfeest 
--7 en 8 september OMD, Open Monumenten Dag 
--3, 4, 5 en 6 oktober  herdenkingsweekend ‘Van Huis en Haard’ 
--12 en 13 oktober  DAG, Dag Arnhemse Geschiedenis 
--27 december   winterwandeling 
 
Het bestuur denkt na over de organisatie van rondleidingen door Elden. Hiervoor zijn al ideeën, maar deze 
worden nog verder uitgewerkt. 
Tijdens het herdenkingsweekend zal mogelijk op donderdag 3 oktober een gedenksteen worden onthuld bij het 
oorlogsmonument ter herinnering aan de omgekomen Palestinapioniers uit Elden. 
Op vrijdag 4 oktober is een lezing gepland. In overleg met de Historische Kring Driel wordt gewerkt aan het 
maken van een herinneringsboekje om dat vervolgens uit te geven. 
 
Zaterdag 16 maart a.s. worden filmopnamen in de Noodwoning door TV Gelderland en interviews gehouden met 
mensen, die na de Tweede Wereldoorlog in de noodwoningen hebben gewoond. 
In feite vindt vandaag met de lezing over het bombardement op de Gasfabriek de aftrap plaats van de 
herdenkingen in het kader van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Info over de Noodwoning: 
De HKE is in overleg met de gemeente Arnhem, eigenaar Noodwoning. De vroegere woning van Marinus van der 
Ende wordt nu tijdelijk bewoond. De toekomst van de Noodwoning zal in overleg met de gemeente Arnhem 
worden bezien in samenhang met de toekomst van andere panden in Elden. 
 
Op zaterdag 23.3.2019 om 10 u wordt het bord De Groene Jager bevestigd aan de gevel van de Dijkhuizen. 
 
9 Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
10 Sluiting  
De voorzitter sluit om 20.07 uur de vergadering. 
 
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering is om 20.30 uur een lezing met als titel ‘Het bombardement op 
de gasfabriek’ verzorgd door Geert Visser, voorzitter Historische Kring Elden. 
Hierbij zijn 68 personen aanwezig. 
 
 
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE 
 


