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HISTORISCHE KRING ELDEN 

     
 

VERSLAG VAN DE 38e ALGEMENE LEDENVERGADERING  
donderdag 22 maart 2018 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: 23 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. 
Hij meldt, dat de volgende leden een bericht van verhindering hebben gemeld:  
Theo Boekhorst, Susan Haag, Familie Hartgers, Teun Houtriet, Frans Kleijn, René Maassen, Ger en Marion 
Notting, Fredy Scheers, Irma Sent, Feike Vlas, Mia van der Wagen, Hante Witteveen. 
 
3 Goedkeuring notulen 37e Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2017 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23.3.2017 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
De secretaris wordt dankgezegd. 
 
4 Jaarverslag 2017 
Het Jaarverslag 2017 wordt niet ter vergadering voorgelezen.  
De Algemene Ledenvergadering keurt het Jaarverslag 2017 goed. De secretaris wordt dankgezegd. 
 
5 Financieel jaarverslag 2017/begroting 2018/vermogensopstelling 31.12.2017 
Het financieel jaarverslag 2017, de begroting 2018 en vermogensopstelling van 31.12.2017 worden niet ter 
vergadering voorgelezen. De heer Henk Molenaar, penningmeester, licht de cijfers toe. 
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt 
dankgezegd. 
 
6 Verslag van de kascommissie 
De heer Jan Kiekebosch en de heer Albert Roovers maken deel uit van de kascommissie. Namens hen voert Jan 
Kiekebosch het woord. Hij meldt dat op 22 februari 2018  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 decharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord. 
De heer Jan Kiekebosch is aftredend voor deze commissie. De vergadering wordt gevraagd wie wil toetreden tot 
de kascommissie. Jaap Purmer stelt zich hiervoor beschikbaar. 
 
7 Verkiezing bestuursleden 
De bestuursleden Gert Scheperboer en Jan Storms zijn aftredend en hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld. 
Er zijn geen namen van tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. Gert Scheperboer en Jan Storms worden door 
de Algemene Ledenvergadering voor een nieuwe termijn benoemd en krijgen applaus. 
 
8 Mededelingen / plannen voor het 36e Kringjaar 
De voorzitter geeft aanvullende informatie over het Kringbulletin. Soms wordt het blad met meer pagina’s 
uitgevoerd en worden ook kleurenfoto’s geplaatst. Alom ontvangt de HKE veel lof voor het blad. 
Gert Scheperboer is bezig met de beeldbank en betrekt daarbij ook Eldenaren, die over achtergrondinformatie 
beschikken. De HKE ontvangt regelmatig van diverse kanten foto’s. Bijna alle films uit de Collectie Herman 
Hoogveld zijn gedigitaliseerd en terugontvangen van het Gelders Archief. 
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De voorzitter geeft Henk Molenaar de gelegenheid het programma voor 2018 toe te lichten. Dat ziet er op dit 
moment als volgt uit: 
25 januari lezing Huize Westerveld en haar bewoners 
26 januari onthulling borstbeeld Walter baron van Voorst tot Voorst 
26-28 januari tentoonstelling Huize Westerveld en haar bewoners 
22 maart ALV en lezing Elder Sluis 
7 april  excursie Tempel/kerk museum Elst 
2 mei  lezing ‘De laatste Romeinen en de eerste Franken in de Lage Landen’ 
4 mei  Dodenherdenking 
16 augustus lezing Sint Jansbeek 
18 augustus excursie wandeling Volg de Jansbeek 
8-9 september Open Monumentendag; thema ‘In Europa’ 
22 september excursie Brinkman Visser Gemaal Malburgen 
27-28 oktober DAG, Dag van de Arnhemse Geschiedenis; thema ‘Opstand’ 
November lezing Rijnbrug/John Frostbrug Arnhem 
28 december winterwandeling in Meinerswijk met erwtensoep 
 
Wat betreft de lezing op 2 mei: deze wordt gegeven door een professor van de Radboud Universiteit en wordt 
gehouden bij de Schuur van de voormalige boerderij de Steenen Camer. Het is een vrij actueel onderwerp.  
De DAG staat ook in het teken van de Romeinen. Men wil de opstand van de Barbaren tegen de Romeinen in 
Uiterwaardenpark Meinerswijk naspelen.  
Op 7 juni is er nog een activiteit: er wordt een luisterkei onthuld aan de Drielsedijk bij het Dijkmagazijn met een 
achtergrondverhaal. Dit evenement is vooruitlopend op de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. 
 
Hein Reusken informeert waarom de route over de Limes niet openbaar wordt gemaakt. Hij zou verwachten dat 
er meer bekendheid aan wordt gegeven. 
Geert Visser meldt, dat veel nog niet bekend is, maar dat van tijd tot tijd nieuwe ontdekkingen worden gedaan. 
 
9 Rondvraag 
Simon Bakker informeert hoe het lobbyen voor financiën voor de organisatie van Dodenherdenking verloopt. 
Henk Molenaar meldt dat hij een verzoek bij de vertegenwoordigers van de wijkteams heeft neergelegd, maar 
ondanks herhaalde verzoeken, is daarop nog geen reactie ontvangen. 
 
10 Sluiting  
De voorzitter sluit om 20.08 uur de vergadering. 
 
 
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering zal om 20.30 uur een lezing met als titel ‘Op zoek naar de 
Eldersluis’ worden verzorgd door duikers van de Archeologische Dienst, te weten Berdie de Ruiter, Wander 
Bordewijk en Rik Joziasse. 
 
 
 
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE 

 


