HISTORISCHE KRING ELDEN

JAARVERSLAG 2020

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Historische Kring Elden (HKE) was tot 1 oktober 2020 als volgt samengesteld:
- Geert Visser, voorzitter
- Jan Storms, secretaris
- Henk Molenaar, penningmeester
- Hans Putman, hoofdredacteur Kringbulletin
- Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid
- Jan van Kampen, archivaris
- Marja Pals, algemeen bestuurslid
De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd, zoals dat bij een Algemene Ledenvergadering (ALV)
normaliter zou gebeuren. Geert Visser, voorzitter, en Jan van Kampen, bestuurslid/archivaris, die
beiden aftredend waren, hebben hun bestuursfuncties voortgezet.
In verband met het aangekondigde vertrek van Henk Molenaar als bestuurder en penningmeester is
op 24 augustus een bericht verstuurd aan de HKE-leden, waarin Walther Bötzel werd voorgedragen
als bestuurslid met de bedoeling het penningmeesterschap over te nemen. In de ALV van 14 maart
2019 was de toekomstige bestuurswisseling al aangekondigd.
Per 1 oktober is de functie van penningmeester officieel overgedragen aan Walther Bötzel.
De voorzitter en secretaris hebben in verband met het afscheid van Henk Molenaar aan hem en zijn
echtgenote een bezoek gebracht en attenties overhandigd.
COVID19 en de ALV
Het coronavirus (COVID19) heeft gevolgen gehad voor de HKE, het bestuur en de leden. Dat is de
reden dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet is doorgegaan. De 40e ALV was gepland op 19
maart. Als gevolg van COVID19 is deze komen te vervallen. In de loop van het jaar was een eventuele
ALV gepland voor 17 september, die evenmin doorgang kon vinden vanwege het virus.
De notulen van de 39e ALV zijn niet behandeld en nog niet goedgekeurd, evenals het Jaarverslag
2019 en de Jaarrekening 2019. Deze stukken dienen bij een eerstvolgende ALV alsnog ter
goedkeuring aan de leden te worden voorgelegd.
Samenstelling redactie Kringbulletin:
De redactie van het Kringbulletin bestond uit de volgende personen:
Hans Putman, Theo Splithof, Bart Verplak, Harrie Hamers.
Vergaderingen bestuur:
Het bestuur is 2x (formeel in de Noodwoning) en 2x (informeel buiten op een groot terras) in
vergadering bijeen geweest. Verder hebben voorzitter en secretaris individuele gesprekken gevoerd
met de bestuursleden in verband met de exploitatie van de Noodwoning. Hierover zijn met de
gemeente Arnhem onderhandelingen gaande.
Op 22 december heeft voor het eerst een digitale bestuursvergadering plaatsgevonden via Zoom.
De secretaris heeft maandelijks het bestuur voorzien van het overzicht in- en uitgaande post.
De redactie van het Kringbulletin vergaderde 1 keer.
Contributie/ledenaantal:
De contributie is gehandhaafd op het in 2015 vastgestelde bedrag: € 20 voor een gezinslidmaatschap;
€ 17,50 voor een enkel lid en € 7 (minimaal) voor donateurs.
De HKE had per 1 januari 322 leden, waaronder 79 gezinsleden en op 31 december 316 leden,
waaronder 80 gezinsleden. Op laatstgenoemde datum had de HKE 2 donateurs en 1 donateur met
een periodieke gift. De HKE telde aan het begin van het jaar 4 ereleden, eind 2020 waren er 3
ereleden.
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.

Per 21 december 2018 is een helft van de Noodwoningen door de gemeente Arnhem verhuurd aan
Stichting Atelierbeheer SLAK. Het pand wordt in verband hiermee bewoond door een kunstenaar. De
andere helft is in gebruik door de Historische Kring Elden. Tussen SLAK en de HKE is een
gebruiksovereenkomst gesloten, die per 1 januari 2021 is komen te vervallen, gelet op het overleg dat
de gemeente Arnhem met de HKE over huur en exploitatie van de Noodwoning heeft. Dit overleg over
het gebruik door de HKE van de Noodwoning is dit jaar geactiveerd en duurt nog voort.
De werkzaamheden met betrekking tot de herindeling en ordening van het archief zijn 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.
Lezingen/presentaties/tentoonstellingen/evenementen/excursies:
Alle voor 2020 geplande lezingen, presentaties en overige evenementen zijn als gevolg van COVID19
komen te vervallen. Door de Historische Kring Driel en de HKE wordt gezamenlijk gewerkt aan het
boek De Overbetuwse dorpen in oorlogstijd. Die samenwerking loopt ook in 2021 door. Het boek zal
naar verwachting in het voorjaar van 2021 verschijnen.
Bij de gedenksteen voor de vermoorde Palestina-pioniers is voor het daar te plaatsen informatiebord
een ontwerp gemaakt. Het bord zal in 2021 worden geplaatst.
Recepties/herdenkingen:
- In januari bezocht een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Arnhem.
- 4 mei heeft de HKE de Dodenherdenking georganiseerd voor een klein gezelschap zonder
aanwezigheid van het publiek. Er zijn kransen en bloemen gelegd bij het monument in de Klapstraat.
Dag van de Arnhemse Geschiedenis (DAG):
De jaarlijkse DAG is anders georganiseerd. Er is een bijlage bij de Arnhemse Koerier uitgebracht,
waaraan de HKE een bijdrage heeft geleverd.
Kringbulletin:
Door COVID19 is de redactie slechts 1x bij elkaar geweest. Verder is er in de loop van het jaar
telefonisch overleg geweest. Ondanks de bijzondere omstandigheden is het gelukt om ook dit jaar 4
bulletins uit te brengen met ieder 32 pagina’s, waarvan meerdere pagina’s met foto’s in kleur.
De opmaak van het blad is voor het eerst verzorgd door Harrie Hamers met ondersteuning van Hans
Putman. Er is wederom een themanummer uitgebracht. Dit keer over Huize Oosterveld en haar
bewoners. Naast artikelen van de redactieleden zijn er ook van de hand van een aantal (oud)leden
mooie artikelen verschenen. Eveneens is er een artikel van Menno Potjer gepubliceerd. Al met al kijkt
de redactie terug op een geslaagd jaar.
De bezorging van het Kringbulletin vindt plaats door (bestuurs)leden. De met de post te verzenden
exemplaren worden via de drukker Editoo bezorgd door PostNL.
Bestuursdeelnames/activiteiten:
- Geert Visser is lid van de Stichting Archeologie en Historie Polder Meinerswijk en van het Exodus
Comité.
- Jan Storms is namens de HKE bestuurslid van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.
Overleden leden van de HKE:
De heer Gijs Baars, Emmeloord; mevrouw J. Aanstoot-Bronsvoord, Arnhem; mevrouw Astrid Grintjesvan der Ende, Arnhem; mevrouw Dien van Kesteren-Bosman, Elden; de heer Piet Kraaijvanger, Velp;
de heer Sjon Hermsen, Arnhem; de heer Godfried Elzenga, Arnhem, die medeoprichter was van de
HKE en reeds gedurende jaren erelid.
Website:
De website van de Historische Kring Elden is sinds eind 2018 vernieuwd. Mede in verband met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de website ook beveiligd. Gert Scheperboer
beheert de website. Sinds 2013 is een Facebookpagina geopend met inmiddels 859 volgers. Toegang
tot de pagina: facebook.com/oudelden. Wekelijks wordt een foto van Oud Elden gepubliceerd.
_______________________
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE

