
 
 
 
Verslag bestuur 2016. 
 
Het bestuur van Arent thoe Boecop kwam in 2016 negen keer bij elkaar. Van elke vergadering werd 
een agenda en verslag gemaakt. Het DB heeft in 2016 niet apart vergaderd. Wel is er door het DB per 
e mail en telefoon en via de app diverse zaken met elkaar doorgenomen. 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. 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. 

2. Communicatie. Naast de kroniek voor het periodieke nieuws onderhoudt onze vereniging 
een website. Er wordt uitgezocht hoe we onze website actueler/moderner kunnen maken. 
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. 750 leden hebben hun e mailadres bij de secretaris aangemeld.  

3. 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. Dit overleg is door de wethouder uitgebreid naar 2 
maal per jaar. Ook is onze vereniging vertegenwoordigd in de klankbordgroep “Havenvisie”, 
de ” Vestingraad” en de commissie Botter- en Museumdag, commissie Stsadsdichter en het 
Museaal Platform. 

4. Contacten met streekarchief, museum de Sjoel, botterstichting, smederij De Hoefhamer, 
stichting landschapselementen en andere oudheidkundige verenigingen uit de regio. 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. 
Op verzoek van de commissie “Hanzedagen 2017 in Kampen” nemen we deel aan de 
besprekingen hierover.  

5. De  commissie voor het filmen van het “Boerenleven in het Elburgerland” heeft dit project 
afgerond.  De film is dit jaar 2 maal gepresenteerd in februari in Dorpshuis Ons Huus en in 
oktober in Dorpshuis De Deel. In 2017 zal de film in het Huiken gepresenteerd worden.    

6. In januari was er een lezing over merktekens en het gebruik hiervan. In april een lezing over 
de meekrap en het gebruik hiervan voor het verven van textiel. In maart hadden wij een 
excursie georganiseerd naar Harderwijk in samenwerking met de oudheidkundige vereniging 
Herderewich. De jaarlijkse wandeling in mei ging ditmaal over het Kootwijkerzand naar Radio 
Kootwijk  en onze jaarlijkse fietstocht was  naar Nunspeet, Vierhouten en Elspeet. Als  
voorbereiding op de dag naar Ieper zijn  we eerst  begin oktober naar het Belgenmonument 
in Amersfoort geweest en naar Huize Doorn, ook die morgen de piramide van Austerlitz 
bezocht. Eind oktober met een bus vol naar Ieper vertrokken. Het was een prachtige en 
indrukwekkende dag. Ook de jaarlijkse wandeltocht, nu een fietstocht, langs 3 landhuizen 



was een daverend succes met 185 mensen in een lange rij fietsend langs en naar die 
landhuizen. De historisch maaltijd was dit jaar in het teken  van de 100 jarige Visafslag. Ook 
dit evenement trok weer grote belangstelling ca. 135 mensen. 

7. In april werd het boekje no. 103 ,,Verleden naar het Heden,,  met  foto’s van Donovan 
Grootkarzijn gepresenteerd in een volle zaal bij Restaurant De Haas. I.v.m. het 100 jarig 
bestaan  van de Visafslag is er een ,,glossy,, uitgegeven, als speciale uitgave. De officiële 
overhandiging van het eerste exemplaar vond plaats in het Gruithuis.   


