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1.

UITNODIGING EN AGENDA

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de 41e algemene ledenvergadering op
woensdag 27 mei 2015 in het Gruithuis.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Verslag 40e algemene ledenvergadering van 21 mei 2014.
Jaarverslag van de werkgroepen.
Financieel verslag over het verenigingsjaar 2014.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming nieuw lid kascommissie 2015.
Begroting 2015.
Aftreden van Carla Kühne, zij stelt zich niet herkiesbaar. In haar plaats wordt voorgesteld
Gretha Rozendaal. Aftredend en wel herkiesbaar is Gerrit Hollander. Als nieuw bestuurslid
wordt tevens voorgesteld Annelies Pruis-Vos.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

2.

VERSLAG 40E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 21 MEI 2014

1. Opening
Voorzitter Rien Zwart heet de aanwezige leden hartelijk welkom en deelt mede dat er 3 afmeldingen zijn binnengekomen, t.w. Pauline van Zweden, Wim van Triest en Herman Zwart. Het is de
40e Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. En dit jaar vinden er div. activiteiten plaats.
De organisatie is in handen van de commissie 40 jaar AtB en bestaat uit Pauline van Zweden. Carla Kühne, Elly Plugers, Sake Santema en Gerrit Hollander.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 29 mei 2013
Ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen
Het jaarverslag 2013 wordt vastgesteld en de werkgroepen met hun vele vrijwilligers worden onder applaus bedankt voor hun werkzaamheden.
4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2013
Het uitgereikte financiële verslag betreft het belangrijkste gedeelte van de jaarrekening. Een volledig financieel verslag ligt ter inzage en kan worden meegenomen of opgevraagd bij de penningmeester. Het uitgereikte financiële verslag wordt puntsgewijs doorgenomen en op onderdelen toegelicht. Aandacht wordt gevraagd voor het financiële resultaat, de liquide middelen en het
eigen vermogen. En de penningmeester wijst nogmaals op het Raboclubkasfonds.
5. Verslag van de kascommissie 2013
Dhr. Cor Pieters en dhr. Hans Kooman vormden samen de kascommissie 2013. Zij hebben in goed
overleg met de penningmeester de kas gecontroleerd. Omdat het een uitvoerige administratie
betreft, gebeurde dit steekproefsgewijs. De penningmeester kon alle vragen naar tevredenheid
beantwoorden. De kascommissie 2013 stelt voor de penningmeester decharge te verlenen en
legt hiervan een schriftelijke verklaring af. Dit wordt hem door de algemene ledenvergadering
met applaus verleend. De leden van de kascommissie worden vervolgens bedankt voor hun
werkzaamheden.
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 2014
Ter vervanging van dhr. Cor Pieters wordt mevr. Boukje Faber benoemd tot lid van de kascommissie. Dhr. Cor Pieters wordt bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende de afgelopen twee
jaren.
7. Begroting 2014.
De begroting wordt met algemene stemmen vastgesteld.
8. Overige zaken.
Benoeming 2 ereleden.
Philip Docter, geb. 12-06-1940. Willem van Norel spreekt hem toe en neemt in het kort de werkzaamheden van hem door, zoals 14 jaar bestuurslid, waarvan 12 jaar als penningmeester.
Bep de Waard-Ruijs. geb. 18-01-1950. Zij wordt toegesproken door Rien Zwart, die ook in het
kort iets vertelt over haar werkzaamheden voor onze vereniging, 20 jaar bij onze vereniging in
diverse werkgroepen en hij noemt ook de boeken waaraan zij heeft meegewerkt, het 1e boek in
1994. Dit jaar komt onze uitgave no. 101 uit, "Wanneer komt de bevrijding" die onder haar re-

dactie verschijnt.
9. Bestuurssamenstelling
Aftredend is Pauline van Zweden die zich herkiesbaar stelt. Herbenoeming wordt unaniem aangenomen. Dit mede omdat er conform artikel 6 lid 4 van de statuten geen tegenkandidaten zijn
gesteld. Rien Zwart deelt de vergadering mede, wat de reden is van zijn aftreden als voorzitter.
Helaas is er op dit moment nog geen voorzitter gevonden. Willem van Norel, vicevoorzitter
spreekt hem toe en wenst hem het allerbeste vooral met zijn gezondheid en bedankt hem voor al
zijn werk voor onze vereniging. En vraagt tevens de vergadering om namen te noemen voor de
functie van voorzitter.
10. Rondvraag.
Cees van de Bosch vindt dat het tempo tijdens de Kerkenpad wandeling iets te hoog ligt en
vraagt de vergadering om aandacht hiervoor.
Joop van der Heide heeft de volgende suggestie om een werkgroep stamboom-onderzoek in te
stellen naar oude families.
De Vicevoorzitter Willem van Norel sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
Na de sluiting van het officiële gedeelte verzorgt fotograaf Ger Hup een fotopresentaties met materiaal uit zijn eigen archief.

3. VERSLAGEN WERKGROEPEN & PARTICIPATIES
In het afgelopen jaar waren er binnen onze vereniging weer tal van werkgroepen actief. De jaarverslagen van deze werkgroepen geven een indruk van alle in 2014 verrichte werkzaamheden.

Archeologie
In 2014 heeft de archeologische werkgroep meegewerkt aan een aantal projecten. In 2012 was de
Jufferenstraat opengebroken en zijn er resten gevonden van de Susterentoren. Helaas is alles toen
vrij snel weer dichtgemaakt en was er voor de werkgroep geen tijd voor nader onderzoek. In 2014
kregen we de kans om weer een opgraving te doen op een plek naast de bestrating waarvan verwacht werd dat we een deel van de muur van de Susterentoren zouden vinden. Helaas is daar alleen
puin aangetroffen.
In het najaar van 2014 hebben we proefsleuven gegraven achter de St. Nicolaaskerk met als doel het
vinden van de ‘Ronde Toren’. Deze toren is daar niet aangetroffen.
Het Arent thoe Boecophuis werd verbouwd tot Orgelmuseum. Op de binnenplaats en in de oude
‘Brandweerkazerne’ is archeologisch onderzoek gedaan. Hier zijn goten en straatwerk aangetroffen
uit de 15e eeuw. Een deel daarvan wordt door het orgelmuseum onder glas geplaatst zodat het zichtbaar blijft. Ook hebben we hier oude muurankers, muntjes en aardewerk aangetroffen. Een aantal
van deze vondsten worden door het Orgelmuseum in een vitrine geplaatst.

Bewoningsgeschiedenis
Door ziekte is er het afgelopen jaar weinig gedaan wat betreft de bewoninggeschiedenis Elburg. Er is
nog wat gewerkt aan onderzoek naar de huizen in de binnenstad die afgebroken zijn. Verder is men
bezig geweest met onderzoek naar de familie Feith. Dit onderzoek is nog in de beginfase en zal een
vervolg krijgen.

Bibliotheek
De bibliotheek van Arent thoe Boecop bevindt zich in het Gruithuis, het onderkomen van de oudheidkundige vereniging aan de Krommesteeg. Hier bevinden zich een groot aantal boeken over uiteenlopende onderwerpen en uiteraard ook de door de vereniging uitgegeven boeken en publicaties.
Aan deze collectie werden het afgelopen jaar weer diverse boeken toegevoegd.
Ook in 2014 werd van de bibliotheek veelvuldig gebruik gemaakt. Zowel ten behoeve van research
voor boeken en scripties als louter uit interesse voor bepaalde onderwerpen. Vanuit het hele land
weet men de bibliotheek te vinden. Zo was er o.a. een vraag naar een artikel over de typische Elburgse keitjesstoepen en was iemand op zoek naar informatie over zijn voorouders. In dat geval werd er
soms een artikel gescand en gemaild. Altijd leuk om mensen van dienst te kunnen zijn.
Een overzicht van de inhoud van de bibliotheek is te downloaden via de website van de vereniging.
Wie gebruik wil maken van de bibliotheek kan hiervoor een afspraak maken met Margriet Groen, tel.
0525-684868 of email margriet.groen@kpnmail.nl.

Burgemeesters en Lokale Politieke Partijen
In het jaar 2014 vergaderde de werkgroep Burgemeesters niet. De werkgroep heeft momenteel een
slapend bestaan, maar de leden hopen in de toekomst het project te kunnen hervatten.
Hans en Els Kranenburg hebben veel materiaal verzameld over burgemeesters van vóór het midden
van de 19e eeuw. Dit materiaal moet nog worden bewerkt.

Kees van den Bosch is bezig met een levensverhaal van burgemeester R. Feith, eerste burger van
Elburg in de periode 1923-1940.

Fotoarchief/audiovisueel
Doelstelling van deze werkgroep is onder andere het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen,
gebouwen, personen e.d. op foto en video voor nu en voor de toekomst. Tevens het aankopen en
vervaardigen van foto's en video's betreffende Elburg, foto’s ordenen en het inventariseren en beschrijven van het beeldmateriaal. De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende personen: Barend Bosman, Jan Hendrik Hakkers en Chris Hengeveld. In 2014 zijn er weer foto- en video-opnamen
gemaakt van onder andere Kerst in de Vesting, Koninginnedag, Botterdag. Er zijn foto’s en videobeelden gemaakt van de sloop van de Rehoboth MAVO en de bouw van de woningen op locatie
Rehoboth. Bovendien zijn er foto’s gemaakt van nagenoeg alle Arent thoe Boecop-activiteiten. Ons
fotomateriaal ligt momenteel in het gemeentearchief. Vooralsnog worden deze foto’s, wegens te
weinig vrijwilligers, niet meer gedigitaliseerd.

Hellebaardiers
De werkgroep bestond in 2014 uit 20 leden, deze groep heeft zich uitgebreid naar 24 leden.
In 2014 hebben we dezelfde bezetting kunnen handhaven en zijn voor het komende jaar driftig op
zoek om meer leden te werven. Het liefst een dubbele bezetting. Dit om de continuïteit qua bezetting tijdens de optredens te waarborgen.
Er zijn tenues beschikbaar voor 6 tamboers, 1 grote trom, 2 vaandeldragers en 12 hellebaardiers.
Door de familie de Gunst is een hellebaard, helm en schild geschonken.
De evenementen waar we onze medewerking aan hebben verleend zijn:
- Aubade op Koningsdag
- Presentatie van het bockbier in samenwerking met het biergenootschap "Het witte paard"
- De intocht van Sinterklaas
- Het evenement "Open de poorte"
- Opening Trendpark, in samenwerking met het biergenootschap "Het witte paard".

Kruidentuin "De Groene Kruidhof"
2014 was een jaar van de puntjes op de i zetten. De tuin stond er prachtig bij, het bezoekersaantal
groeide naar +/- 5000 bezoekers (geschat) met veel positieve reacties maar ook met veel vragen over
het gebruik van de planten. De verkoop van zaden en stekken liep goed, weinig vandalisme en er is
veel werk verzet met een kleine groep mensen. Voor specialistisch werk hebben we gebruik kunnen
maken van vrienden en familie die ons belangeloos hebben geholpen.
Afscheid is genomen van Yos Foppen, Henk Land en Ander Koster, die door werkzaamheden bij de
Botterstichting een keuze moest maken.
Tuinwedstrijd 2014: de kruidentuin heeft in 2014 de wijkprijs gewonnen.
De kloostertuin zoals die in 840 was bij Klooster Reichenau werd onze basis om de tuin verder in
kaart te brengen, toepassingen en anekdotes te verzamelen en deze te verwerken. Onder andere:
Historische kruiderij in bier vanuit De Groene Kruidhof: Gruit is een kruidenmengsel dat wordt gebruikt als smaakmaker bij het maken van bier. In de Groene Kruidhof staan 21 kruiden die hier vroeger voor werden gebruikt.
Religieuze planten: In de Bijbel en de Koran worden vaak planten genoemd die een bepaalde religieuze boodschap uitdragen, zoals bijvoorbeeld de Maria Distel. In de kruidentuin staan 68 Religieuze
planten.
Verfplanten: Tot ca. 1850 werd alle textiel met plantenstoffen geverfd.
Op het ogenblik zijn de volgende ambachtsplanten in kaart gebracht:
 Papier Touw.
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Tabak
4
Verfplanten
28
Huishoudelijk
18
Waardplanten en dagvlinders
40
Heksenkruiden
13
Lijst van afweerkruiden – heksenkruid
10
Culinair
81
Medicinaal
110
De meerderheid komt tegenwoordig terug in de Fytotherapie
Taxus : De kruidentuin heeft dit jaar voor het eerst meegedaan met de inzamelingsactie snoeiafval
van de taxusstruik. Voor één sessie chemotherapie is 1 kubieke meter jonge twijgjes nodig.
Folder: Deze werd in de wintermanden aangepast en vertaald in de Duitse en Engelse taal. Met
dank aan onze vertalers.
Activiteiten:
- Tuinwedstrijd 2014
- Vestingval
- Taxus
- Wol verven tijdens de botterdagen 2014
- Natuur gidsen vanuit het Veluwe-strandbad
- Gidsen Biergenootschap;.
- Gidsen stadswandeling
Werkzaamheden: Het werken met een jaarplanning is goed bevallen. De werkgroep had in het verslagjaar regelmatig werkoverleg met elkaar en informeerde elkaar tussentijds. De maandagavond
blijft ook in 2015 de vaste avond (18.30 t/m 19.30).
Samenwerking:
Ook dit jaar hebben we weer een beroep kunnen doen op de medewerkers van afdeling Beheer van
de Gemeente Elburg, Vogeltuinen ,Openlucht museum, Museaal platform Bijen-natuurtuin en Zorg
& belevingsboerderij Nunspeet.
Na de herfstvakantie is de tuin gesloten voor de jaarlijkse winterslaap.
De tuin is gratis te bezoeken 7 dagen per week van maart tot en met oktober van 09.00 tot 21.00
uur.
Op aanvraag kan er een gids in de tuin aanwezig zijn om wat historische informatie te geven over de
planten in de tuin.

Publicaties
In het jaar 2014 verschenen onder verantwoordelijkheid van de werkgroep publicaties twee bijzondere uitgaven:
Canon van de gemeente Elburg
Op zaterdag 22 maart 2014 vierde Arent thoe Boecop zijn 40-jarige bestaan. Tijdens een bijzondere
bijeenkomst werd in partycentrum De Haas de honderdste uitgave van de vereniging gepresenteerd.
Stadsomroeper Marcel Vlieger bracht, bijgestaan door de hellebaardiers, vol trots het eerste exemplaar de grote zaal van De Haas binnen. Voorzitter Rien Zwart overhandigde vervolgens het eerste
exemplaar van de Canon aan burgemeester De Lange.
Joods leven in Elburg
Op 29 oktober 2014 verscheen het boek Joods leven in Elburg. Na vijf jaar intensief onderzoek presenteerde Willem van Norel zijn magnum opus in de Raadzaal van Museum Elburg voor ongeveer
130 genodigden. Sprekers waren die middag prof. dr. Arnold Heertje, Uri Coronel en Theo van Ledden. De eerste exemplaren werden door de auteur uitgereikt aan Victorina Roosje Klompmaker-

Jacobs (1929), nazaat van de joodse familie De Lange, en aan dr. Jules Schelvis (1921), overlevende
van zeven nazi-concentratiekampen. Heel bijzonder was de aanwezigheid van vijf voormalige onderduikkinderen: Leni Duyzend, Martijn van Dam, Bep Cohen-Härtz, Jons Bouwman en Loeti Vischschraper. Jules Schelvis sprak tenslotte een ontroerend dankwoord uit.
Het boek Joods leven in Elburg is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Synagoge Elburg, de Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg, de Stichting Fonds Martens van Sevenhoven, het Prins Bernhard Cultuurfonds van de Provincie Gelderland, het Rabofonds Noord-West
Veluwe, de Stichting Vicarieën Elburg en de Stichting Nettie van Zwanenberg.
Samenstelling werkgroep
In 2014 bestond de werkgroep Publicaties uit de volgende leden: Willem van Norel (voorzitter), Teun
Breen, Marike Campagne, Carla Kühne, Jannie ten Hoor-van Maren, Jan Hummel, Cor Pieters, Helene
Pouwels-Gerritsen en Bep de Waard-Ruijs.
Contactpersoon: Willem van Norel (684595).

Stadsomroeper
In 2014 heeft de stadsomroeper de volgende activiteiten uitgevoerd:
Maart
Voor stichting Wiel: opening beursvloer
Voor Arent thoe Boecop: veertig jarig bestaan.
April
Voor WVE: opening "Open de Poorten"
Mei
Voor Top theater: aankondiging Aleida van Putten
Juli
Voor Alpe du Zes: aankondiging van veiling
September
Voor het Biergenootschap: Bokbierdag Elburg
December
Voor de voedselbank : opening kerstdiner.

Visserij
De werkgroep Visserij behoort tot de oudste werkgroepen van onze vereniging. In het jaar 2014 werden weinig activiteiten ontwikkeld. In het Gemeentearchief Elburg werd (verder) onderzoek verricht
naar het visserijverleden van Elburg in brede zin des woord. Aan het onderzoek naar de geschiedenis
van de Elburger haven en haar omgeving werd verder gewerkt.
Met de geschiedschrijving van de vissersvereniging Ons Belang (opgericht in 1914) en de gemeentelijke visafslag (opgericht in 1916) werd een bescheiden begin gemaakt. In 2016 zal hier uitgebreid
aandacht aan worden besteed.
Kortom: het documenteren van het visserijverleden van Elburg kreeg ook in 2014 een (bescheiden)
vervolg.

Visafslag
In het zomerseizoen van het jaar 2014 was de visafslag 50 middagen voor het publiek geopend.
Buiten de reguliere openingstijden werden er enkele rondleidingen verzorgd voor enkele
gezelschappen.
Het bezoekersaantal in het zomerseizoen 2014 kwam uit op 2634. Tijdens de Open Monumentendag
(13 september) bezochten nog eens vele honderden mensen de afslag. Het bestuur is zeer tevreden

met het feit dat in de afgelopen 27 seizoenen ruim 106.000 mensen een bezoek aan de visafslag
hebben gebracht!
Ons Belang
Op 24 mei was de visafslag het decor van de visserijactiviteiten van de Visserijvereniging Ons Belang.
Er mocht in dat weekend met het hoekwant op paling worden gevist. Het afwegen van de vangsten
gebeurde wederom in de visafslag.
En op zaterdag 14 juni herdacht het bestuur van de puntervereniging Ons Belang het feit dat
honderd jaar geleden de vissersvereniging Ons Belang was opgericht. Steven Jansen, vissermanszoon
van de EB 60, hield een interessante lezing voor de aanwezigen in de visafslag.
Openstelling
Op dinsdag 1 juli ging de visafslag voor het eerst open. Augustus was de drukste maand voor de
visafslag ondanks de concurrentie van het beachvolleybal en de kermis. De topdag was vrijdag 22
augustus. Maar liefst 113 mensen bezochten die dag de visafslag.
Botterdagen
De Botterdagen (11-13 september) waren dit jaar wederom een succes. Opnieuw bezochten heel
veel mensen de oude binnenstad en de haven. Ook de visafslag werd door enige honderden mensen
bezocht. De veilingmeesters verkochten via de afmijnklok enkele honderden kilo’s rode poon! Bij de
verkoop werden de veilingmeesters bijgestaan door enkele bestuursleden, suppoosten en de
jeugdige Gerjan Ruijter. Gerjan heeft de hele dag enthousiast geholpen met de verkoop van rode
poon. Hij deed deze klus in het kader van zijn maatschappelijke stage.
Erfgoedleerlijn
Diverse keren verzorgden Jacob Boersma en Steven Jansen de invulling van de erfgoedleerlijn voor
de basisscholen. Door samenwerking met de Botterwerf en het Smederijmuseum De Hoefhamer
leren de leerlingen van de basisscholen van groep 7 het één en ander over het visserijverleden van
Elburg.
Website
Ons jeugdige lid Erik Land werkte ook dit jaar verder aan het verfraaien van onze website:
www.visafslagelburg.nl. Deze website zal zich de komende tijd verder ontwikkelen.
Suppoostenavond
De traditionele gezellige avond voor de suppoosten was dit keer door omstandigheden niet op de
laatste vrijdag van november, maar eenmalig op vrijdag 9 januari 2015. Centraal op deze avond was
wederom een dialezing gepland. Onder het genot van koffie, gebak en gebakken vis (door Joop
Bosman!) werd teruggeblikt op het seizoen 2014.

Vrijwilligers
Onze vereniging met zijn ruim 1.800 leden is in zijn soort misschien wel een van de grootste van ons
land. Ieder jaar komen er weer leden bij, van ver weg en dichtbij. Vaak is men enthousiast geworden
door onze activiteiten, waarbij onder andere onze publicaties zo aansprekend en inspirerend waren
dat men besloot lid te worden. Wat we ieder jaar weer presteren, niet alleen met onze publicaties,
maar ook bijvoorbeeld de kruidentuin en de visafslag, het zou niet lukken zonder de steun van tal van
vrijwilligers. Dat we als bestuur steeds een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers die belangeloos en met enthousiasme hun steentje bijdragen, verheugt ons zeer. Dat er mensen zijn die in de
verschillende werkgroepen hun werk doen, maar ook zij die de publicaties inpakken en rondbrengen,
de bibliotheek en het fotoarchief bijhouden, het is geweldig. Al degenen die op hun manier voor onze vereniging hun werk verrichten verdienen een grote pluim.

Participaties
Klankbordgroep Havenvisie
Onze vereniging heeft in 2011 gereageerd op de gepubliceerde plannen m.b.t. het vervolg van de
Havenvisie. Deze reactie spitste zich m.n. toe op:
- Eventueel afgraven van het Havendijkje
- Eventueel verplaatsen/afbreken van de peilschaal
- Hoogte van voorgenomen nieuwbouw aan de noordzijde van de haven
N.a.v. de ingediende zienswijze is Arent thoe Boecop gevraagd te participeren in de opgerichte
klankbordgroep Havenvisie. Namens onze vereniging heeft Rien Zwart zitting genomen in de klankbordgroep. De Klankbordgroep heeft in 2014 diverse keren vergaderd.
In 2014 is een geïnteresseerde gevonden om een hotel op de Kop te realiseren. Mits en indien kan
hiermee een belangrijke stap in het gehele proces gezet worden.
Verder is in 2014 uitgebreid gesproken over:
 De nieuwe parkeerplaats op de voormalige ijsbaan omdat co-financiering door de provincie
veilig gesteld moest worden. (subsidie € 920.000 geldig tot 1-01-2016). Namens onze vereniging is de suggestie gedaan om de parkeerplaats te vernoemen naar de oliemolen die aan de
haven heeft gestaan. De naam “De oude vos” verwijst naar deze molen.
 Inrichting van de nieuwe jachthaven. Diverse tekeningen zijn bestudeerd. Een definitieve
keuze is echter nog niet gemaakt.

Vestingraad
De gemeente Elburg heeft een Vestingraad ingesteld. Deze raad is samengesteld uit diverse belangen- en doelgroepen (o.a. ondernemers, bewoners, musea, horeca, wijkcomité) die op een of andere
manier betrokken zijn bij onze monumentale binnenstad. De raad fungeert als klankbord- cq adviesgroep naar het gemeentebestuur. Ze vergadert eens per twee maanden, tenminste wanneer er een
zinvolle agenda opgemaakt kan worden, en staat onder voorzitterschap van mevrouw F.Anneveldvan Wesel. Onze bestuursleden Gerrit Hollander en Sake Santema vertegenwoordigen onze vereniging in de Vestingraad. Het is van belang als oudheidkundige vereniging de vinger aan de pols te
houden wanneer er gesproken wordt over zaken die het wezen van onze binnenstad betreffen. Enkele onderwerpen die in de laatste vergaderingen aan de orde kwamen zijn: Havengebied Elburg, auto’s in de stad, 8 weken openstelling van het kruis in de winter 2015, Kerst in de Vesting, Vestingval,
overlast in de vesting(evangelisatiestand), schouw in de binnenstad, plannen met de "tramremise",
promotie en marketing, toekomst van de vestingraad enz. Met de adviezen aan B en W en de gemeenteraad die uitgebracht worden, wordt terdege rekening gehouden.
Wethouder Boukema heeft aangegeven dat de Vestingraad voor hem een meerwaarde heeft en de
inbreng van de leden door de gemeente erg gewaardeerd wordt. Het kan zijn dat de inbreng niet het
resultaat oplevert dat de leden van de Vestingraad voor ogen hebben, maar er wordt zeker aandacht
aan besteed. Hij hoopt dat de Vestingraad blijft bestaan. Hij zal in ieder geval proberen de vergaderingen zo vaak als mogelijk te bezoeken. De voorzitter geeft aan dat zij er zorg voor wil dragen dat de
Vestingraad heel interessant en effectief wordt.
Sinds kort bezoeken Sake Santema en Gerrit Hollander ook weer de vergaderingen van het
Comité Open Monumentendagen en Botterdagen(COMB)
Beleidscommissie Monumenten
Deze commissie houdt zich bezig over het beleid van gemeentelijke- en rijksmonumenten,

qua richtlijnen .
Dit gebeurd op basis van de culturele verwachtingskaart, die in 2012 is vastgesteld door de commissie en goed gekeurd door de raad. Het bestuurslid Wim van Triest heeft zitting in deze commissie.
Eens per jaar treffen de commissie en een groot deel van ons bestuur. Dit vindt jaarlijks plaats in
januari. Door middel van dit overleg proberen we samen alle activiteiten die van cultuur historisch
belang zijn de revue te laten passeren.
Op dit moment spelen er een tweetal grote toekomstige bouwactiviteiten een grote rol.
Havenvisie: dit plan wil een vergroting van de jachthaven, op de plek van de huidige parkeerplaats
aan de loswal. Tevens een hotel aan de kop van de haven en een parkeerplaats op de plek waar zich
nu de schaatsbaan bevindt.
Discounter: dit is een plan voor een ondergrondse supermarkt. Deze zal moeten komen onder het
parkeerterrein van de voormalige tramremise (huidige supermarkt de Jumbo).

4.

Verslag bestuur.

Het bestuur van Arent thoe Boecop kwam in 2014 negen keer bij elkaar. Van elke vergadering werd
een agenda en verslag gemaakt. Het DB heeft in 2014 niet vergaderd, vanwege de afwezigheid van
onze voorzitter. Vaste onderwerpen waren de organisatie van de verenigingsactiviteiten, de voortgang van de diverse werkgroepen en de voorbereiding en presentatie van de publicaties. Daarnaast
kwamen er de volgende hoofdthema’s aan de orde:
1. Verjonging ledenbestand. Door vergrijzing van ons ledenbestand dreigt terugloop en verlies
van contact met jongeren. Op 26 februari en 16 september zijn er speciale avonden georganiseerd voor jongeren tot ca. 35 jaar. Voor het komende jaar staan weer twee jongerenavond op het programma.
2. Functioneren bestuur en werkgroepen. Iedereen krijgt het steeds drukker waardoor er minder tijd voor vrijwilligerswerk overblijft. Gevoegd bij ons grote aantal leden betekent dit een
mate van professionalisering waarbij een goede balans behouden moet worden tussen wat
kan en wat moet. De vereniging is blij dat er een aantal bestuursleden zijn die over meer vrije
tijd beschikken, waardoor zij de vereniging in diverse commissies, die overdag bijeenkomen,
kunnen vertegenwoordigen.
3. Communicatie. Naast de kroniek voor het periodieke nieuws onderhoudt onze vereniging
een website. Ook houden wij onze promotionele activiteiten als folders en boekenkraam actueel. In een tijd van steeds meer multimediale mogelijkheden moeten wij als vereniging
alert zijn op de bruikbaarheid daarvan voor het contact met onze (jonge) leden, zoals facebook en twitter. Ook worden de leden die bij ons bekend zijn met hun e mailadres, via die
media voor onze activiteiten uitgenodigd. Ca. 550 leden hebben hun e mailadres inmiddels
bij de secretaris aangemeld.
4. Samenwerking Gemeente Elburg. De gemeente betrekt onze vereniging steeds meer in haar
ruimtelijke beleidsontwikkeling. Op zich een goede zaak, maar aan de andere kant gaat die
tijd die hier aan besteed wordt ten koste van de activiteiten voor onze leden. Het
,,snertoverleg,, tussen vereniging en Gemeente, waarbij allerlei zaken de revue passeren en
oplossingsgericht aangedragen worden. Ook is onze vereniging vertegenwoordigd in de
klankbordgroep ,,Havenvisie,, en de Vestingraad.
5. Contacten met streekarchief, museum de Sjoel, korenmolen ,,de Tijd,,, botterstichting, smederij, stichting landschapselementen en andere oudheidkundige verenigingen. Deze contacten zijn van groot belang voor het gezamenlijke doel waar wij met elkaar voor staan: het behoud van het historisch karakter van de kenmerkende locaties in de Gemeente Elburg. In dit
jaar is ook het museaal platvorm opgericht waarbij alle musea, incl. orgelmuseum en onderdelen van onze vereniging in zijn vertegenwoordigd, zoals de Visafslag en de Kruidentuin.
6. De commissie voor het filmen van het "Boerenleven in het Elburger land": in 2014 zijn er
weer veel opnamen en interviews gedaan voor genoemde film met ,,oude en moderne boeren,,. De opnamen worden gedaan door een professioneel bedrijf en de interviews gaan
deels in het ,,dialect,, en worden gedaan door onze leden Cees Jan Hollander en Gerrit Hollander. Zij zijn nu druk bezig met het knippen en plakken van die opnamen en het voorzien
van tekst en muziek om het geheel tot een film van ca. 1,5 uur te maken uit een totaal van 17
uur opnames Dit vergt erg veel tijd van die mensen.
7. De commissie 40 jaar AtB heeft in 2014 een aantal evenementen georganiseerd, zoals, op 22
maart 2014. Een reünie voor bestuur en leden van het eerste uur. Tijdens die reünie werd de
uitgave ,,De Canon van Elburg,, gepresenteerd en het eerste exemplaar aangeboden aan
Burgemeester Frans de Lange. Op 3 april 2014 heeft Hans Goedkoop, historicus en presentator van o.a. het programma Andere Tijden, een lezing voor onze vereniging gehouden in het
Huiken. Ca. 250 aanwezigen hebben een fantastische avond gehad. Op 4 oktober 2014 was

er een concert in het MFA op ’t Harde. Het Gelders Fanfare Orkest, met als solist Jilt Jansma
(lid van onze vereniging) hebben een prachtig concert voor de ca. 350 aanwezigen verzorgt,
met als hoogtepunt het muziekstuk gecomponeerd voor muziekvereniging Concordia voor
hun 100e verjaardag. Hierbij werden tevens beelden vertoond van Elburg. Op 13 november
2014 werd de jaarlijkse Historische Maaltijd gehouden. Tijdens die maaltijd werden beelden
getoond van gebeurtenissen uit 1974, het oprichtingsjaar van onze vereniging.
8. Op 29 oktober 2014 werd het 100e boek gepresenteerd "Joods leven in Elburg", geschreven
door onze vicevoorzitter Willem van Norel. In een overvolle raadzaal van het Oude Gemeentehuis vond die presentatie plaats. Door Willem van Norel werd een uitleg met filmbeelden
gepresenteerd en vertelde hij hoe dit boek tot stand is gekomen. Het eerste exemplaar werd
aangeboden aan Jules Schelvis en Victorina Roosje Klompmaker - Jacobs.

