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Genootschap Flevo 

Jaarverslag 2014 
 
 

Algemeen 
 

‘Nasleep’ van het jubileum 
 
De viering van het 75-jarig verenigingsjubileum ijlde in de eerste maanden van 

2014 nog na. De digitale verslagen van de twee jubileumsymposia verschenen 
medio januari op de website www.genootschapflevo.nl. De termijn waarin leden 

het zeer gewaardeerde jubileumboek konden ophalen werd verlengd tot eind 
januari. Het bestuur besloot het restant van zijn voorraad jubileumpublicaties te 
bestemmen als welkomstgeschenk voor nieuwe leden en als relatiegeschenk. 

Er zij hier opgemerkt dat Genootschap Flevo met de verkoop van 
jubileumboeken geen bemoeienis heeft; die ligt in handen van Nieuw Land 

Erfgoedcentrum. 
 
De financiële afwikkeling van het jubileumjaar kwam pas in de eerste maanden 

van 2014 rond. Mede daardoor werd duidelijk dat voor het organiseren van grote 
activiteiten meer financiële manoeuvreerruimte wenselijk was. Het bestuur 

besloot om binnen drie jaar een reserve aan liquide middelen op te bouwen ter 
grootte van € 10.000,-. Om dit te bereiken werd vastgelegd dat er voortaan per 
ledenactiviteit een taakstellend bedrag van € 1.000,- zal worden uitgetrokken en 

dat ernaar gestreefd wordt samenwerkingspartners te vinden die bereid zijn een 
activiteit financieel of materieel te ondersteunen. Daarnaast werd het voornemen 

uitgesproken om papieren invitaties geleidelijk door digitale te vervangen. Ook 
besloot het besloot het bestuur tot een meer journalistieke verslaglegging van de 

symposia. Verslagen zouden bovendien alleen nog digitaal gepubliceerd worden, 
tenzij er voldoende armslag voor een papieren uitgave mocht zijn. 
 

Zichtbaarheid 
 

In het voorjaar kwam de nieuwe vormgeving en een lichtelijk gewijzigde 
structuur van de website gereed. De vormgeving werd afgestemd op het nieuwe 
logo, dat in het jubileumjaar werd gepresenteerd. De aanpassing van de 

structuur had vooral ten doel de symposiaverslagen beter vindbaar te maken en 
deze te scheiden van andere documentatie. 

 
Om het genootschap beter te kunnen presenteren tijdens bijeenkomsten werd 
een roll-up banner ontworpen, waarop naast de naam en het logo van de 

vereniging ook haar aandachtsvelden in woord en beeld zijn weergegeven. 
 

In de regionale media kregen onze activiteiten meer dan in voorgaande jaren 
aandacht. De actuele thema’s van onze symposia waren daar ongetwijfeld debet 
aan. 

http://www.genootschapflevo.nl/
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Vereniging Vrienden van Schokland 
 
Genootschap Flevo onderzocht in 2014 de samenwerkingsmogelijkheden met de 

Vereniging Vrienden van Schokland. Dit resulteerde erin dat in ‘Rondom 
Schokland’, het tijdschrift van de Vrienden, kleine artikelen over ons 

genootschap en onze activiteiten konden worden geplaatst. Daarnaast werd op 4 
september een gezamenlijke excursie naar Urk georganiseerd (zie hierna). Het 
bestuur besloot aan het einde van het verenigingsjaar de samenwerking met de 

Vereniging Vrienden van Schokland in 2015 voort te zetten. 
 

Leden 
 
De ledenadministratie werd net als in voorgaande jaren verzorgd door de 

secretaris. Op 1 januari telde Genootschap Flevo 202 leden, 17 minder dan 
waarmee het boekjaar 2013 was geëindigd. Deze achteruitgang werd 

veroorzaakt door de vergrijzing van het ledenbestand en de minder grote 
loyaliteit van nieuwe leden ten aanzien van de vereniging. 
 

In de loop van 2014 groeide de belangstelling voor het lidmaatschap evenwel 
aanzienlijk,  met name in de aanloop naar de verschillende activiteiten. Op 

invitaties voor deze evenementen werd expliciet het lidmaatschap van onze 
vereniging aangeprezen. Ook dit jaar leidde de persoonlijke werving door de 
voorzitter tot talrijke nieuwe leden. Op 31 december telde de ledenlijst 235 

namen. 
 

Aan het einde van het verenigingsjaar trachtte de secretaris, in verband met het 
voornemen in 2015 over te stappen op het zoveel mogelijk digitaal benaderen 

van de leden, de e-mailadressen van de leden te verzamelen. Dit lukte maar ten 
dele. Een studente werd in december bereid gevonden na te gaan of ze 
ontbrekende adressen bijeen kon brengen. 

 
Ledenactiviteiten 

 
Symposium ‘Floriade 2022. Op goede gronden’ op 3 april 
 

In samenwerking met de CAH Vilentum, de provincie Flevoland en de gemeente 
Almere organiseerde Genootschap Flevo een symposium over het project 

Floriade Almere 2022. De bijeenkomst werd gehouden in het gebouw van CAH 
Vilentum in het centrum van Almere. Vanwege de zaalcapaciteit werden de 
aanmeldingen van niet meer dan 100 belangstellenden geaccepteerd. Uiteindelijk 

telde de activiteit 87 deelnemers. Sprekers waren de heren D. Ekkel (lector aan 
het CAH Vilentum), J.-N. Appelman (gedeputeerde van de provincie Flevoland) 

en H. Meijer (projectdirecteur Floriade 2022 van de gemeente Almere). Een 
verslag van het symposium verscheen in mei op onze website.  
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Ledenvergadering en lezing over cultuurhistorisch toerisme op 16 mei 
 
Op vrijdag 16 mei vond in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad de jaarlijkse 

ledenvergadering plaats. Er waren 30 leden aanwezig, een vergelijkbaar aantal 
met voorgaande jaren. Voorzitter A.L. Greiner blikte allereerst terug op het 

succesvolle jubileumjaar 2013. Nadat een correctie was gemaakt in het financiële 
overzicht werden de jaarstukken 2013 goedgekeurd. Tot leden van de nieuwe 
kascommissie werden de heren J. van Gelder en B. van het Erve benoemd. Er 

werd afscheid genomen van een bestuurslid en een nieuwe bestuurder werd 
gekozen (zie hierna). Tenslotte memoreerde de voorzitter de activiteiten die het 

genootschap in 2014 nog in petto had en werd er met de aanwezigen 
gediscussieerd over thema’s die in toekomstige verenigingsactiviteiten aan bod 
zouden kunnen komen.   

De ledenvergadering werd gekoppeld aan een lezing van secretaris dr. A.J. 
Geurts. Zijn voordracht ‘Cultuurhistorie en toerisme. Ervaringen in Nederland en 

Estland’ werd ondersteund door een powerpointpresentatie. De spreker gebruikte 
zijn deelname aan een erfgoedconferentie in de Estse stad Viljandi (najaar 2013) 
als kapstok voor zijn beschouwingen. 

Na afloop van de lezing was er een informeel samenzijn met een drankje in 
restaurant ‘De Cantine’. 

 
Evenement ‘Kunst(werken) in Flevoland’ op 6 juni 
 

Om aandacht te vestigen op kunst in de openbare ruimte van Flevoland initieerde 
Genootschap Flevo een ambitieus evenement, waarin lezingen en excursies 

werden gecombineerd. Onze vereniging wist zes partners te vinden die deze 
activiteit wilden ondersteunen: 

- Stichting De Barak/ Kwartiermakerschap 7e landschaps-kunstwerk 
  Flevoland; 
- Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Flevoland; 

- CASLA; 
- Nieuw Land Erfgoedcentrum; 

- Vrienden van Nieuw Land (Flevofonds); 
- Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland. 
Al deze organisaties/instellingen bleken bereid op eigen kosten hun leden en 

relaties uit te nodigen voor het evenement, dat de naam ‘Kunst(werken) in 
Flevoland’ kreeg. Van een tweetal partners werd bovendien financiële 

ondersteuning verkregen. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zegde 
een bijdrage toe, maar die hoefde uiteindelijk niet aangesproken te worden. 
Sommige partners stelden medewerkers in de gelegenheid om als spreker of gids 

op te treden. 
Het evenement trok 62 belangstellenden, een derde minder dan waarop was 

gehoopt. Eén van de drie voorziene excursies kwam daardoor te vervallen. Dit 
had gelukkig geen negatieve invloed op kwaliteit van het evenement. 
De voordrachten die ’s morgens bij Nieuw Land Erfgoedcentrum werden 

gehouden door de heren A. van Holk en P. de Kort, en de dames D. van der Maas 
en A. van Berkum vielen bij de deelnemers zeer in de smaak. De twee 
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zonovergoten excursies (de ene naar het zuiden van de Noordoostpolder en het 

noorden van Oostelijk Flevoland, de andere naar Dronten, Zeewolde en Lelystad) 
waren uiterst informatief. Veel deelnemers gaven na afloop van het evenement 
uiting aan hun waardering voor de organisatie en drongen aan op een herhaling. 

Een verslag verscheen in juli op de website van het genootschap. 
 

Excursie ‘Urk. De parel van Flevoland’ op 4 september 
 
Samen met de Vrienden van Schokland organiseerde de vereniging op 4 

september aan middagexcursie naar Urk. Er waren 37 deelnemers. Ze werden 
door de gemeente Urk ontvangen in Museum Het Oude Raadhuis, alwaar 

burgemeester P. van Maaren een welkomstwoord sprak en J. Eijkelenboom de 
historie en de eigenheid van Urk belichtte. Daarna werd het achttiende-eeuwse 
‘Kerkje aan de zee’ bezocht. De heer H. Kapitein trad als gids op. De excursie 

werd afgesloten met een zeer gewaardeerd bedrijfsbezoek aan het 
visverwerkingsbedrijf Neerlandia Urk B.V. Op de website van het genootschap 

werd binnen een week een excursieverslag gepubliceerd. 
 
Symposium ‘Natuur in Flevoland. Van toen naar toekomst’ op 27 november 

 
Ten einde over inhoud en context van het programma ‘Nieuwe natuur’ van de 

provincie Flevoland geïnformeerd te worden, organiseerde Genootschap Flevo op 
27 november een symposium, waarin ook de historie van de poldernatuur aan 
bod kwam. Dat de conferentie, die in het provinciehuis plaatsvond, de titel 

‘Natuur in Flevoland. Van toen naar toekomst’ meekreeg, was dan ook niet 
vreemd. Daarnaast lag het voor de hand dat de provincie Flevoland onze 

samenwerkingspartner was voor deze activiteit, die 67 deelnemers trok. 
Sprekers waren de heren D.J. Stellingwerf (oud-bestuurslid van Genootschap 

Flevo), N. de Snoo en H. Bergman (beiden werkzaam bij Staatsbosbeheer), A. 
Gijsberts (gedeputeerde van de provincie Flevoland) en H. Koning (projectleider 
Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland). Het symposiumverslag is inmiddels 

op onze website te vinden. 
 

Activiteiten van derden 

Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad nodigde de genootschapsleden uit voor 

de opening van de expositie ‘Weg met de Afsluitdijk?’ op 13 maart en de daaraan 
gekoppelde debatbijeenkomst over de toekomstige functie en vormgeving van de 

Afsluitdijk. 

Via de website van het genootschap werd na de zomer een bijeenkomst van de 

afdeling Flevoland van de VU Vereniging aangekondigd: ‘Succesvol ondernemen 
zonder winst – De maatschappelijke onderneming 2.0’. Deze activiteit vond 
plaats op 2 oktober in Zeewolde. 

 
Van de Stichting Kennistransfer Flevoland kregen de leden een invitatie voor de 

Cornelis Lelylezing 2014. Deze was aanvankelijk voorzien op 23 september, maar 
werd verschoven naar 11 november. De lezing werd gehouden door de heer dr.  
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K. Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, en had als titel ‘Op 

weg naar een participatiesamenleving, mogelijkheden en dilemma’s. Co-referent 
was mw. A. Jorritsma-Lebbink, burgemeester van Almere en voorzitter van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  
In februari 2015 is de tekst van de lezing gepubliceerd: K. Putters, Met de billen 
bloot! Een stand van zaken rond decentraliseren, participeren en democratiseren. 

Cornelis Lely Lezing 2014. Actuele Onderwerpen (z.p. 2015). 
 
Nieuw Land Erfgoedcentrum organiseerde op 27 november een bijeenkomst 

waarin historisch en scheepsarcheologisch promotieonderzoek betreffende 
Flevoland werd gepresenteerd. Ook de leden van Genootschap Flevo waren 

welkom bij deze activiteit. Helaas viel de bijeenkomst deels samen met ons 
natuursymposium. 

Bestuur 

De heer D.J. Stellingwerf besloot om persoonlijk redenen tijdens de 

ledenvergadering van 16 mei het bestuurslidmaatschap neer te leggen. Hij was 
sinds 2009 actief in de vereniging. Omdat hij verhinderd was de 
ledenbijeenkomst bij te wonen, werd hem de ‘Trippenloper’, het geschenk voor 

scheidende bestuursleden, in de bestuursvergadering van 15 september 
overhandigd. Ondanks zijn terugtreden was de heer Stellingwerf bereid de 

voorbereiding van het natuursymposium van 27 november te continueren. 
 
Ter invulling van de vacante bestuurszetel koos de ledenvergadering de heer 

D.H.A. van Hemmen, burgemeester van de gemeente Nunspeet, tot nieuw 
bestuurslid. De heer van Hemmen is reeds jarenlang lid van de vereniging, heeft 

een nauwe band met Flevoland en maakte in de jaren 1999-2002 ook al eens 
deel uit van het genootschapsbestuur. 
 

Het bestuur vergaderde in 2014 op 10 maart, 15 september en 25 november. 
Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester kwamen 

ook nog enkele malen voor informeel overleg bijeen. 
 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 
- A.L. Greiner (voorzitter); 
- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter); 

- dr. A.J. Geurts (secretaris); 
- H.M.A. Strijbos (penningmeester); 

- mw. H.R. Bogaards-Simonse; 
- A. Gijsberts; 
- ir. D.H.A. van Hemmen; 

- A.F.M. Michielsen; 
- mw. J.J.M. Vos-de Koeijer. 

 
 
A.J. Geurts 

Secretaris 


