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Algemeen 

 

Inleiding 

 

Het jaar 2012 stond voor Genootschap Flevo in het teken twee grote, goed bezochte symposia: één 

over het Deltaprogramma in het IJsselmeergebied en één over de ‘verbetering’ van de Afsluitdijk. Ook 

aan de gemeentelijke jubilea van Dronten en Noordoostpolder werd aandacht geschonken. Daarnaast 

vergde de voorbereiding van de viering van het 75-jarig jubileum veel inzet. 

 

Symposiaproject 2011 

 

In het verslagjaar kon het symposiaproject 2011 nog niet worden afgehandeld. Het maken van een 

samenvattend verslag van de twee conferenties die werden georganiseerd in het kader van het zilveren 

jubileum van de provincie Flevoland kon helaas binnen de gelederen van het bestuur niet worden 

gerealiseerd. Aan de zoekende houding van het bestuur omtrent de boekstaving van de symposia – een 

gevolg van onvoldoende financiële middelen voor dit doel – kwam in november een einde. Mw.mr. 

W. Reudink van Graphein tekst & uitgeverij te Sint Jansklooster werd bereid gevonden tegen een 

schappelijke prijs alsnog twee samenvattende verslagen te maken, die begin 2013 beschikbaar zullen 

zijn voor plaatsing op de website van het genootschap. De financiële afronding van het 

symposiaproject – met name het opvragen van de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Flevoland – werd doorgeschoven naar 2013. 

 

Voorbereiding 75-jarig jubileum in 2013 

 

Nadat mw. G.W. de Ruiter-Harmsen zich feitelijk reeds in december 2011 had teruggetrokken uit de 

‘Voorbereidingscommissie 75 jaar Genootschap Flevo’ stopte de heer W.P. Omta begin 2012 zijn 

deelname. In september trad de heer ir. W.G. de Raad in zijn voetsporen. Beide commissieleden 

beargumenteerden hun besluit door te wijzen op de beëindiging van hun bestuurslidmaatschap (in 

respectievelijk 2011 en 2012) en het feit dat het jubileumprogramma grotendeels in de steigers stond. 

Van september tot en met november bestond de ‘Voorbereidingscommissie 75 jaar Genootschap 

Flevo’ slechts uit drie leden: 

- drs. C. Dekker; 

- A.L. Greiner (voorzitter); 

- ir. J.C. de Koning. 

 

In de bestuursvergadering van 19 maart werden het activiteitenplan voor het jubileum en het daarbij 

behorende financiële overzicht door het bestuur aanvaard. Het plan omvat twee symposia, een 

excursie, een jubileumbijeenkomst, een diner en het laten schrijven en uitgeven van een jubileumboek 

door Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.  

 

Reeds in het begin van het jaar werd ter bekostiging van het boekproject de werving van subsidies en 

sponsorgelden ter hand genomen. In het late voorjaar waren er echter  nog onvoldoende middelen 

bijeengebracht om het project uit te voeren. Dankzij de medewerking van Nieuw Land kon de start van 

het project worden verschoven naar september. Toen was er uiteindelijk voldoende geld 

bijeengebracht (door veertien contribuanten en het genootschap zelf) om ‘groen licht’ te geven voor 

het project. Bestuursadviseur ir. J.C. de Koning werd bereid gevonden om namens Genootschap Flevo 

in de begeleidingscommissie van het jubileumboek te participeren. 

 

In de bestuursvergadering van 19 november werd geconstateerd dat de ‘Voorbereidingscommissie 75 

jaar Genootschap Flevo’ haar werkzaamheden inmiddels grotendeels had afgerond. Het bestuur vond 

de tijd gekomen de praktische kanten van de jubileumactiviteiten zelf ter hand te nemen. De 
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organisatie van het jubileum werd meer in het bijzonder toevertrouwd aan voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  

 

De voorzitter van Genootschap Flevo zette zich aan het einde van het jaar succesvol in om voor de 

eerste jubileumactiviteit, een symposium over de Markermeer-IJmeerproblematiek, de medewerking 

van de gemeente Almere te verkrijgen. Ook werden door hem de sprekers voor deze conferentie 

aangezocht. 

 

Leden 
 

De ledenadministratie lag ook dit verslagjaar weer in handen van de secretaris. Op 1 januari telde 

Genootschap Flevo 163 leden. Door opzeggingen waren dat er zeven minder dan waarmee het 

boekjaar 2011 was geëindigd. Op 31 december waren er 186 leden geregistreerd. De in 2011 ingezette 

groei van het ledental zette zich dus in 2012 voort. 

 

Een in 2011 beoogde planmatige aanpak van de ledenwerving werd in 2012 nog niet geconcretiseerd. 

Wel werd er in het verslagjaar een nieuwe folder gemaakt, die in ruime mate werd verspreid. Het 

werven van nieuwe leden bleef vooral een activiteit van individuele (bestuurs)leden en concentreerde 

zich rond de evenementen die het genootschap organiseerde. 

 

Ledenactiviteiten 

 

Algemene ledenvergadering op 11 mei 

 

De algemene ledenvergadering was, zoals de laatste jaren gebruikelijk, ondergebracht in het 

excursieprogramma (zie hierna). Locatie was het gemeentehuis in Dronten. De ledenbijeenkomst werd 

voor het eerst geleid door voorzitter A.L. Greiner. 30 leden en 6 introducees waren aanwezig. De 

jaarstukken 2011 werden goedgekeurd, er werd een nieuwe kascommissie benoemd – bestaande uit de 

heren R. Dannarag en C. Dekker – en het jubileumprogramma werd toegelicht. Daarnaast namen de 

leden afscheid van een bestuurslid en kozen ze een nieuwe bestuurder (zie hierna). 

 

Excursie naar Dronten en Noordoostpolder op 11 mei 

 

De jaarlijkse excursie van Genootschap Flevo had de jubilerende gemeenten Dronten en 

Noordoostpolder als bestemmingen. ’s Morgens was er een ontvangst in het gemeentehuis te Dronten, 

waar wethouder P.S.A. Gach het woord voerde over de woon- en werkmogelijkheden in zijn 

gemeente, mede in relatie tot infrastructurele ontwikkelingen in Flevoland. Na de lunch in 

kerkcentrum Open Hof bracht een touringcar de excursiegangers naar Museum Nagele, alwaar 

wethouder H. Bogaards-Simonse – net benoemd als bestuurslid van het genootschap (zie hierna) – 

namens het gemeentebestuur van Noordoostpolder een welkomstwoord sprak. Daarna volgde een 

inleiding van de heer D. Depenbrock van KAW architecten en adviseurs te Groningen over de 

leefbaarheid in de kleine kernen van de Noordoostpolder. Tenslotte werd de recente film ‘Terug naar 

Nagele’ van Louis van Gasteren en Joke Meerman vertoond. 

 

Symposium ‘Werken aan het IJsselmeer. Het Deltaprogramma in het IJsselmeergebied’ op 7 juni 

 

In nauw overleg met het bureau van het Deltaprogramma IJsselmeergebied organiseerde het 

genootschap op 7 juni een symposium over het toekomstig waterbeheer in de IJsselmeerregio in het 

algemeen en het peilregime in het bijzonder. Een inleiding, een aantal verhalen van mensen die in het 

IJsselmeergebied wonen, een filmische impressie van leden van het Jongerenpanel van Waterschap 

Zuiderzeeland en zes werkgroepen poogden elk op hun eigen wijze het conferentiethema inhoud te 

geven. Het symposium trok 92 deelnemers. Een verslag zal begin 2013 op de website van het 

genootschap worden gepubliceerd. 



3 

 

Op bezoek bij de Potato Business School Emmeloord op 21 september 

 

Op 21 september ging het genootschap ’s middags op bezoek bij de Potato Business School in 

Emmeloord. 38  personen maakten kennis met een relatief nieuw onderwijsinitiatief dat vergroting van 

de kennis over aardappelteelt en aardappelbewaring nastreeft en zich nadrukkelijk richt op een 

belangstellenden uit het buitenland. Gastheer voor de kennismaking met de Potato Business School 

was de firma Tolsma Storage Technology. Een kort verslag van het evenement is te vinden op de 

genootschapswebsite onder de knop ‘Nieuws/Archief 2012’. 

 

Symposium ‘De Nieuwe Afsluitdijk. Icoon van veiligheid en duurzaamheid’ op 6 december 

 

In samenwerking met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en Nieuw Land Erfgoedcentrum vond op 6 

december in het gebouw van Nieuw Land een symposium plaats over de plannen voor ‘verbetering’ 

van de Afsluitdijk. Inleidingen, een literair intermezzo en workshops maakten deel uit van het 

programma. Er waren 79 deelnemers. Begin 2013 zal een verslag van dit symposium op de website 

van het genootschap worden geplaatst. 

 

Bijeenkomst van derden 

 

Het bestuur van Genootschap Flevo lukte het ook in 2012 weer om zijn leden te laten uitnodigen voor 

de Cornelis Lelylezing. Dit evenement, georganiseerd door de Stichting Kennistransfercentrum 

Flevoland, vond plaats op 29 november in theater Agora te Lelystad. Hoofdspreker was mr.drs. A. 

Nicolai, president-directeur van DSM Nederland. Alle aanwezigen zouden later een verslag van de 

bijeenkomst ontvangen. 

 

Bestuur 
 

Tijdens de ledenvergadering op 11 mei werd formeel afscheid genomen van bestuurslid ir. W.G. de 

Raad vanwege het voltooien van de statutair toegestane bestuurstermijnen. Aangezien de heer De 

Raad vanwege zijn zestigste verjaardag verstek moest laten gaan bij de ledenvergadering organiseerde 

het bestuur voor hem op 3 september een lunch. Bij die gelegenheid kreeg het teruggetreden 

bestuurslid het beeldje ‘Trippenloper’ overhandigd. 

 

Door de ledenvergadering werd mw. H.R. Bogaards-Simonse met algemene stemmen voor vier jaar 

tot nieuw bestuurslid gekozen. 

 

Door het vertrek van de heer De Raad werd de functie van plaatsvervangend voorzitter vacant. De heer 

H.J. Linzel werd in september bereid gevonden deze functie te vervullen. 

 

In de zomer werd de heer H.M.A. Strijbos aangezocht zich te kandideren voor het 

bestuurslidmaatschap in 2013. Hij is de beoogde opvolger van penningmeester F.D. van Kuik, die na 

drie zittingstermijnen in mei 2013 het bestuur zal verlaten. De heer Strijbos nam als aspirant-

bestuurslid in de tweede helft van het jaar deel aan de bestuursvergaderingen. 

 

In november werd de heer A. Gijsberts benoemd tot gedeputeerde van de provincie Flevoland. Al snel 

werd duidelijk dat hij zijn bestuurslidmaatschap niet hoefde neer te leggen. 

 

Het bestuur vergaderde in 2012 op 19 maart, 3 september en 28 november. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester kwamen enkele malen informeel bijeen. Aan het eind van het 

jaar schoof ook de heer Strijbos bij dit ‘DB-overleg’ aan.  

 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 

- A.L. Greiner (voorzitter); 

- H.J. Linzel (plaatsvervangend voorzitter); 

- dr. A.J. Geurts (secretaris); 
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- F.D. van Kuik (penningmeester); 

- mw. H.R. Bogaards-Simonse; 

- A. Gijsberts; 

- A.F.M. Michielsen; 

- D.J. Stellingwerf; 

- mw. J.J.M. Vos-de Koeijer. 

 

 

A.J. Geurts 

Secretaris 

 


