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HISTORISCHE KRING ELDEN 
     
 

VERSLAG VAN DE 40e ALGEMENE LEDENVERGADERING  
donderdag 14 oktober 2021 om 19.30 uur in Dorpshuis “Ons Gebouw” te Elden. 
 
1 Ontvangst met koffie en gelegenheid tot het doornemen van vergaderstukken 
Totaal aantal aanwezigen tijdens de vergadering: 18 personen en 7 bestuursleden. 
 
2 Opening door de voorzitter, de heer Geert Visser 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Ivm corona is deze jaarvergadering anders dan gebruikelijk.  
Deze ledenvergadering bestrijkt de periode van 2020 en 2021. 
 
De volgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd:  
Theo Boekhorst, Marga Coemans, Ben Doedens, Reijer Eelman, Rob Hanou, Inge Hartgers, Jos van ’t Sant,  
Jarke Schober, Theo Splithof, Jan Visser, Ursula Weihrauch, Brigitte Willemsen. 
De voorzitter blikt kort terug op de afgelopen periode, waarin het ook voor de HKE in verband met de 
voorgeschreven coronamaatregelen moeilijk was om telkens weer het contact met de leden vast te houden. 
 
3 Goedkeuring notulen 39e Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2019 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14.3.2019 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.  
De secretaris wordt dankgezegd. 
 
4 Jaarverslagen 2019 en 2020 
De Jaarverslagen 2019 en 2020 worden niet ter vergadering voorgelezen.  
De Algemene Ledenvergadering keurt de Jaarverslagen 2019 en 2020 goed. De secretaris wordt dankgezegd. 
 
5 Financiële jaarverslagen 2019 en 2020/begrotingen 2020 en 2021/vermogensopstellingen 31.12.2019 en 

31.12.2020 
Deze jaarverslagen en begrotingen, alsmede de vermogensopstellingen worden gepresenteerd op een 
beeldscherm door de penningmeester en door hem toegelicht.  
 
De financiële stukken worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt 
dankgezegd. 
 
6 Verslag van de kascommissie 
De heren Jaap Purmer en Jos van ‘t Sant maakten deel uit van de kascommissie m.b.t. het jaar 2019 en hebben 
de boekhouding bij de toenmalige penningmeester Henk Molenaar gecontroleerd. Namens hen voert Jaap Purmer 
het woord. Hij merkt het volgende op: In de kosten voor het Kringbulletin zitten ook kosten voor het verzenden 
per post van het Kringbulletin. Hij zou graag zien dat deze kosten afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. 
Hierdoor ontstaat inzicht in deze kosten en kan daarmee ook beoordeeld worden of de leden die het Kringbulletin 
per post ontvangen misschien wat meer contributie moeten gaan betalen. 
Hans Putman merkt op: Wij krijgen een voorschotnota en een restantnota van de kosten met daarop drukkosten, 
portokosten, sealkosten en apart BTW vermeld. Kan lastig zijn om dat uit te splitsen. Er zal door Walther Bötzel 
worden nagegaan of een en ander anders geboekt kan worden en zal hierop terugkomen. 
Jaap Purmer stelt de vraag: Als portokosten hoog zijn, kan dit nog worden waargemaakt of moet in verband 
hiermee naar een andere oplossing worden gekeken?  
Hans Putman reageert: Het is een ietwat vreemde constructie; we betalen voor meer postverzendingen dan de 
werkelijk verzonden exemplaren maar de HKE heeft daarbij nog altijd voordeel. 
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Namens de kascommissie verklaart Jaap Purmer akkoord te gaan met de financiële verslaglegging en vraagt de 
vergadering het bestuur décharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord. In dit 
verband wordt ook Henk Molenaar gedéchargeerd. Jaap Purmer is vervolgens aftredend kascommissielid. 
Benno Bosman en Jos van de Sant hebben de financiële verslaglegging over 2020 bij Walther Bötzel 
gecontroleerd. De gestelde vragen werden duidelijk en helder beantwoord. 
Benno Bosman verzoekt de vergadering Walther décharge te verlenen voor het financiële beleid. 
De vergadering gaat akkoord met dit verzoek om décharge. 
 
Jos van de Sant en Benno Bosman zijn aftredend. Harrie Hamers en Ineke Molenaar melden zich als nieuw lid. 
Om te voorkomen dat we ieder jaar twee nieuwe kascommissieleden moet zoeken wordt verzocht of er nog 
iemand zich beschikbaar wil stellen. Jaap Purmer wil dit wel doen.  
In maart 2022 zal Jaap Purmer samen met Ineke Molenaar deelnemen aan de kascommissie, waarna Harrie 
Hamers het na de volgende ALV van hem overneemt. 
 
7 Contributie 
De contributie van de HKE is al enkele jaren vastgesteld op de volgende bedragen: 
-€ 17,50 voor een enkel lidmaatschap 
-€ 20,00 voor een gezinslidmaatschap 
Gezien de financiële positie van de vereniging is een verhoging naar het oordeel van het bestuur niet aan de 
orde. Het bestuur streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden. 
Vastgesteld wordt de hierboven vermelde contributiebedragen te handhaven. 
 
8 Verkiezing bestuursleden 
De bestuursleden Jan Storms en Gert Scheperboer zijn aftredend. Jan Storms is niet herkiesbaar, Gert 
Scheperboer is wel herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om Benno Bosman te benoemen tot bestuurslid van de Historische Kring Elden. Hij is 
voornemens de functie van secretaris op zich te nemen. Er zijn geen namen van tegenkandidaten bij het bestuur 
gemeld.  
Door de Algemene Ledenvergadering wordt Gert Scheperboer herbenoemd voor een nieuwe termijn van drie 
jaren en wordt Benno Bosman benoemd tot lid van het bestuur en neemt het secretariaat van Jan Storms over. 
 
Afscheid van Henk Molenaar 
Van Henk Molenaar was al eerder afscheid genomen, zij het niet officieel in een Algemene Ledenvergadering. 
Sinds 2006 is hij bestuurslid geweest en gedurende 10 jaren heeft hij de functie van penningmeester bekleed. 
Geert Visser memoreert de vele activiteiten die mede dankzij Henk Molenaar bij de HKE zijn uitgevoerd. 
Vanwege de langdurige bestuursactiviteiten stelt Geert Visser aan de vergadering voor Henk Molenaar te 
benoemen tot erelid van de HKE. De vergadering beantwoordt dit voorstel met applaus. Vervolgens reikt Geert 
Visser aan Henk Molenaar een oorkonde uit en overhandigt hij hem een cadeau. 
 
Afscheid van Jan Storms 
Hierna richt Geert Visser zich tot Jan Storms. Sinds oktober 2011 heeft hij deelgenomen aan de 
bestuursvergaderingen en sinds 19 maart 2012 is hij als secretaris actief voor de HKE. 
 
Desgevraagd spreekt Jan Storms de vergadering toe, waarbij hij op de eerste plaats teruggaat naar het moment 
waarop hij voor het eerst kennis maakte met de HKE. Verder spreekt hij dankwoorden uit tegenover de 
medebestuursleden voor de collegialiteit en samenwerking in de periode die achter ons ligt. Mede dankzij die 
bestuursleden heeft hij als secretaris ook optimaal kunnen functioneren. Ook de leden van de HKE wordt 
dankgezegd voor het vertrouwen dat men in hem heeft gesteld. Hij zegt toe bereid te zijn voor de HKE ook in de 
toekomst bijdragen te willen blijven leveren voor zover dat in zijn vermogen ligt. 
Fredy Scheers, lid van de HKE en penningmeester van de Vereniging Stadsschoon Arnhem (VSA) krijgt de 
gelegenheid om kort een dankwoord naar Jan Storms uit te spreken voor de periode dat hij namens de HKE in 
het bestuur van de VSA zitting heeft gehad. Per 1 juli jl. is hij als bestuurder daar gestopt. Zij overhandigt hem 
een fles wijn. Van het bestuur van de HKE krijgt Jan een cadeau en zijn echtgenote een bos bloemen. 
 
9 Mededelingen / plannen voor het jaar 2021 en 2022 
-Noodwoning ontwikkelingen   
Geert Visser licht de ontwikkelingen toe, die door de HKE in de afgelopen twee jaren met de gemeente Arnhem 
zijn doorgemaakt. Hierbij noemt hij ook de activiteiten en de inzet die door Marinus van der Ende in het verleden 
zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de Noodwoning behouden zou blijven. Intussen worden er pogingen 
ondernomen om van de Noodwoning een Gemeentemonument te maken. De HKE heeft sinds 2011 in de 
Noodwoning zijn huisadres en het is de bedoeling om in de nabije toekomst hieraan een publieksfunctie te geven. 
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Daarvoor worden de diverse ruimten ingericht, zoals een tentoonstellingsruimte, een archiefruimte, een 
administratiekamer en de woonkamer/vergaderruimte, die als een soort museumwoning uit de jaren 50 zal 
worden ingericht. In de tentoonstellingsruimte zullen wisselende tentoonstellingen worden gepresenteerd. 
De noodwoning wordt sinds 2021 gehuurd van de gemeente, waarbij de Team Leefomgeving De Laar en Elden 
subsidie verleend voor de exploitatiekosten. 
Aansluitend aan deze toelichting informeert Jan Storms de vergadering over de diverse subsidieaanvragen die zijn 
ingediend bij verschillende fondsen.  
Door de bestuursleden Gert Scheperboer en Benno Bosman is ten aanzien van de inrichting van de diverse 
ruimten een begroting opgesteld, die als basis kon dienen voor deze subsidieaanvragen. Het totaalbedrag van 
deze begroting beloopt een bedrag van ca € 13.000. 
Met hulp van enkele bestuursleden is vanaf het begin, ruim voor de zomer van 2021, gekeken bij welke fondsen 
het beste een aanvraag kon worden ingediend. Uiteindelijk is gekozen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
BPD Cultuurfonds (Bouwfonds Property Development), het Oranjefonds en het VSB-fonds. 
Van het VSB-fonds kwam al snel het bericht dat wat de HKE in de Noodwoning wilde gaan doen niet binnen hun 
aandachtsgebied viel. Ook het Oranjefonds liet weten geen subsidie voor dit project te verstrekken. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft op 17 september jl. bepaald dat de HKE in aanmerking komt voor een 
subsidie van maximaal € 1.350. Wel dient hiervoor nauwgezet te worden aangegeven welke investering hier 
tegenover staat. Het BPD Cultuurfonds neemt op 18 november a.s. een beslissing over de aanvraag van de HKE. 
Verder zijn er giften ontvangen van enkele HKE-leden. Het is overigens nog steeds mogelijk een gift te doen voor 
de herinrichting van de Noodwoning. 
Ook het Team Leefomgeving De Laar en Elden heeft een subsidie verstrekt voor de inrichting van de 
tentoonstellingsruimte: € 2.800. 
De HKE wil zelf ook een investering doen voor de realisatie van de herinrichting van de Noodwoning. De 
vergadering wordt gevraagd om toestemming hiervoor en verstrekt desgevraagd een mandaat voor € 5.000. 
 
Vervolgens komen kort enkele ideeën ter tafel, waarmee mogelijk financiële middelen kunnen worden verworven, 
zoals het tentoonstellen van het Eldens Missaal, een topstuk van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aldus René 
Maassen die refereert dat hij dat al eens in 2019 aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt bij zijn voorstel om het 
Kringbulletin te digitaliseren en mee te doen met het project van Erfgoed Gelderland waarbij de provincie 75% 
van de kosten wil subsidiëren. 
Geert Visser noemt in dit verband ook het houden van dorpswandelingen vanuit de Noodwoning. Het is belangrijk 
te laten zien wie wij zijn en bij het bestuur zijn diverse ideeën al op tafel geweest voor de exploitatie van de 
Noodwoning. De HKE is niet alleen het Kringbulletin, het is veel meer. 
 
-Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Hans Putman gaat in op de per 1 juli jl. in werking getreden WBTR. Eerder is de HKE geconfronteerd met 
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), nu met de WBTR.  
Met de WBTR die ook voor de HKE geldt, beoogt de regering fraude bij rechtspersonen zoveel mogelijk te 
voorkomen door alle bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van de gepleegde fraude. 
In het verleden was alleen het frauderende bestuurslid aansprakelijk. 
De HKE heeft alleen onbetaalde vrijwilligers en men zou als privépersoon niet opgezadeld willen worden met 
schulden van de vereniging veroorzaakt door een ander bestuurslid. 
De wet biedt een aantal handvaten die ervoor zorgt dat je het risico hierop zoveel mogelijk beperkt. Zo zijn er de 
9 kernwaarden voor een goed bestuur. 
Zo adviseert men het zogenaamde vier-ogen-principe op de financiën, dat betekent dat een ander bestuurslid 
regelmatig de handelingen van de penningmeester controleert.  
Verder worden er adviezen gegeven met betrekking tot tegenstrijdige belangen bij bestuurders. 
Op dit moment worden de adviezen vertaald naar ons handelen binnen het bestuur en wordt een en ander 
vastgelegd in een afsprakenlijst. Daarnaast willen we een hernieuwde functiebeschrijving maken en een 
hernieuwd beleidsplan voor de jaren 2022 -2025. 
Samengevat: veel extra werk voor het bestuur, waarover u uiteraard later opnieuw zal worden geïnformeerd. 
 
-Werkgroep Parels van Elden 
Geert Visser verklaart de rol die de HKE heeft gespeeld in de afgelopen twee jaren bij het project Parels van 
Elden, voortgekomen uit het Dorpsplatform. 
Diverse gebouwen in Elden zijn met hulp en informatie door de HKE beschreven en van informatie voorzien. De 
geschiedenis van de omgeving, hoe waardevol is dat. Toon Rutjes, lid HKE, heeft daarbij een belangrijke rol 
vervuld. Inmiddels is het eindrapport van dit project verschenen. De HKE heeft hiervan ook een boekwerk 
ontvangen. 
 
-Kringbulletin 
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Hans Putman blikt als hoofdredacteur terug op de activiteiten die met de redactie van het Kringbulletin zijn 
verricht. Ondanks dat corona een aantal activiteiten heeft gedwarsboomd, is het blad van de HKE telkens op tijd 
en in een mooie lay-out verschenen. 
In 2019 en 2020 zijn er acht Kringbulletins van ieder 32 pagina’s verschenen, waarvan 3 met advertenties en 1 
bladzijde colofon. Zo bleven er 224 pagina’s over met verhalen over de historie van de voormalige Eldense 
polder. In augustus 2019 kwam een eind aan de zevendelige serie over de Palestina-Pioniers in Elden. De HKE 
wordt nog al eens door dat verhaal benaderd door personen die onderzoek doen naar Palestina-Pioniers die in 
Huize Voorburg in Elden hebben gewoond. In november 2019 verscheen het themanummer over tien Eldense 
jongens die in Nederlands-Indië hebben gediend en in augustus 2020 verscheen het themanummer over Huize 
Oosterveld en haar bewoners. 
10 jaar lang is het Kringbulletin alleen door Hans Putman gereed gemaakt voor de drukker. Die taak is sinds 
februari 2020 in handen van Harrie Hamers. Harrie is hier aanwezig, zodat hij zich kan voorstellen. Hans Putman 
ondersteunt sindsdien Harrie Hamers bij de opmaak.  
Het Kringbulletin wordt grotendeels bezorgd door vrijwilligers. Ingrid de Vos was een van die vrijwilligers, maar is 
daarmee na 10 jaar eind 2020 gestopt. Haar wijk Elderveld is overgenomen door Harrie Hamers. Ingrid de Vos 
wordt hartelijk dank gezegd voor al die jaren inzet voor de HKE. 
Wat brengt de toekomst? 
De HKE is nog lang niet klaar met de verhalen over de voormalige polder Elden. Er zullen nog vele Kringbulletins 
verschijnen. Daarnaast wordt nagedacht op welke wijze de Kringbulletins die in het verleden zijn uitgegeven 
digitaal met zoekfunctie te presenteren op onze website. In 2022 zal daarvan het resultaat te zien zijn. Overigens 
is het niet de bedoeling om de pas uitgegeven Kringbulletins daar al te presenteren. Maar vanaf welke datum wel 
is nog een punt van discussie. 
De vergadering wordt gevraagd hoe men aankijkt tegen het plan om te digitaliseren? Een aantal leden vindt 
digitalisering wel positief. Een ander twijfelt erover. 
 
René Maassen merkt op voorstander van digitaal te zijn en vindt het wel een beperking dat hiervoor de HKE-
website dient te worden bezocht. Zoals al eerder opgemerkt is wellicht de subsidiepot van de Provincie 
Gelderland toch iets om over na te denken, omdat er signalen zijn dat Delpher dergelijke bladen op hun site wil 
gaan koppelen. 
Het publicatierecht verdient overigens wel de aandacht: het is een belangrijk item om daarover na te denken. 
Bronvermelding is heel belangrijk. 
 
Geert Visser geeft informatie over het programma voor het resterend deel van 2021. 
--17 oktober  DAG, Dag Arnhemse Geschiedenis; lezing in de voormalige steenfabriek Meinerswijk 
--18 november  lezing Theo Brink: Kunst in de publieke ruimte 
--16 december  lezing Ferdinand van Hemmen: De dijken in de Over-Betuwe 
 
Het programma voor 2022 wordt nog door het bestuur vastgesteld. 
 
10 Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11 Sluiting  
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering. 
 
__________________________ 
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE 
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Aanwezige leden tijdens Algemene Ledenvergadering 14.10.2021 
 
Hans Arissen 
Siemon Bakker 
W.A. van Bijlert 
D.R. van Bijlert-Booij 
Benno Bosman 
Harrie Hamers 
Marije Hettinga 
Jan van Kampen 
Rien Lekkerkerk 
René Maassen 
Henk Molenaar 
Ineke Molenaar 
Marja Pals 
Jaap Purmer 
Hans Putman 
Albert Roovers 
Toon Rutjes 
Fredy Scheers 
Gert Scheperboer 
Gerard Schoutsen 
Jan Storms 
Riet Storms-Kunkels 
Geert Visser 
Rita Visser-van de Werfhorst 
Willem van der Wagen 
 
De aangemelde leden Jaap Dieckmann en Fred Vink zijn niet verschenen. 
 


