UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDEN
VERGADERING VAN 17 MEI 2017.
Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de 43e algemene
ledenvergadering op woensdag 17 mei 2017 in het Gruithuis.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Verslag 42e algemene vergadering van 25 mei 2016.
3. Jaarverslag van de werkgroepen.
4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016.
5. Verslag van de kascommissie.
6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 2017.
7. Begroting 2017.
8. Aftreden en of herkiesbaar
9. Rondvraag.

Postbus 117, 8080 AC Elburg Rabobank: NL03RABO0129217484. ING bank:NL67INGB0003465691
E-mail: info@arentthoeboecop.nl Website: www.arentthoeboecop.nl
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VERSLAG 42E ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 mei 2016.
Met kennisgeving afwezig: Dhr. J. v.d. Heide
Aanwezig: plm. 40 personen
1. Opening
Voorzitter Kees van de Streek heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Het is de 42e
Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. In het eerste deel zal de
ledenvergadering worden gehouden en na de pauze zal Willem van Norel een presentatie
geven over de 1e wereldoorlog.
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 27 mei 2015.
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Jaarverslag van het bestuur en werkgroepen.
Archeologische werkgroep: Tineke de Gunst vraagt naar de vorderingen rond het project
“Ronde Toren”. Pauline licht toe dat er geen fundamenten zijn gevonden, maar wel oude
kaarten waarop dit project staat opgetekend. In het najaar zal begonnen worden met de
aanplan van een beukenheg op de plek van “de ronde toren”.
Fotoarchief audiovisueel: De film Boeren Leven is vertoond op de Hoge Enk. Op 5 oktober
a.s. zal deze vertoond worden op De Deel in Doornspijk. Zeker de moeite waard.
Kruidentuin “De Groene Kruithof”: Marianne de Geer laat weten dat per abuis het verslag van
2014 is opgenomen in het jaarverslag. In 2015 kwamen plm. 15.000 bezoekers naar de
kruidentuin. Zij hebben subsidie ontvangen voor de website en de aanschaf van nieuwe
planten.
Visafslag: Dit jaar bestaat de Visafslag 100 jaar. Hier zal extra aandacht aan worden
besteed.
Het jaarverslag 2015 wordt vastgesteld en de werkgroepen met hun vele vrijwilligers worden
bedankt voor hun werkzaamheden.
4. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2015.
Het financieel verslag wordt uitgedeeld. De penningmeester neemt een aantal punten
hiervan door en geeft een toelichting op deze cijfers. Het eigen vermogen van de stichting is
€ 84.520. Hans Kooman vraagt wat we willen doen met dit vermogen. Dit jaar is er € 7.500
geïnvesteerd in een beamer en vernieuwing van de website.
Als er suggesties zijn voor bepaalde projecten, dan nemen wij die graag mee.
Rien Zwart wijst op de mogelijkheid van “beleggen”, dit vooral omdat het rentepercentage
erg laag is. Over de vorm van het beleggen kunnen afspraken gemaakt worden met de bank.
Het is niet bekend wat hierover in de statuten staat, maar het bestuur zal hier kritisch naar
kijken.
Marianne Doornbos vraagt waarom het eigen vermogen is onderverdeeld in
Bestemmingsreserve en Overige reserves: In het verleden is er een schenking gedaan die
opgenomen is in de Bestemmingsreserve omdat die schenking speciaal bedoeld is voor de
visafslag.
5. Verslag van de kascommissie 2015.
Baukje Faber en Rien Zwart vormden samen de kascommissie over het boekjaar 2015. Zij
hebben in goed overleg met de penningmeester de kas gecontroleerd. Deze controle is
steekproefsgewijze gebeurd, omdat het een uitvoerige administratie betreft. De
penningmeester kon alle vragen naar tevredenheid beantwoorden. De kascommissie stelt
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voor de penningmeester decharge te verlenen en legt hiervoor 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 2016.
Ter vervanging van Baukje Faber wordt Mevr. Hennie Land benoemd tot lid van de
kascommissie. Baukje Faber wordt bedankt voor haar werkzaamheden gedurende de
afgelopen 2 jaar.
7. Begroting 2016.
De begroting wordt met algemene stemmen vastgesteld en goed gekeurd.
Er is een speciale ledenwerfactie gehouden via Post NL wat plm. 35 nieuwe leden heeft
opgeleverd. Ledenaantal op dit moment 1880.
8. Aftreden en/of herkiesbaar.
Dit jaar is er niemand aftredend of herkiesbaar.
Rien Zwart wijst erop dat er volgens de statuten elk jaar iemand aftredend is.
Kees van de Streek licht toe dat besloten is hier dit jaar van af te wijken.
Mogelijk zullen de statuten hierop aangepast moeten worden.
De statuten zullen kritisch worden doorgenomen en mogelijk op bepaalde punten worden
aangepast.
9. Rondvraag.
Kees van de Streek:
- wijst op de komende activiteiten -11 juni wordt een fietstocht gehouden en -5 oktober
de film Boeren Leven.
- De presentielijst gaat rond, wilt u hierop ook uw e-mailadres vermelden? We hebben
1880 leden, maar van 650 hebben we het e-mailadres.
Voorgesteld wordt om een link op de nieuwe website te zetten die aangeklikt kan worden om
het e-mailadres door te geven. Dit zal worden meegenomen.
De verwachting is dat dit jaar de nieuwe website operationeel wordt.

Na de pauze geeft Willem van Norel een presentatie over de geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog.
Met behulp van een PowerPoint presentatie kijkt hij terug op het themanummer 102 van
Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College
Lambert Francken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan Ieper en omgeving. Er worden
onder andere beelden vertoond van het museum Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie
bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het museum in Zonnebeke. Daarnaast
wordt gewezen op de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het
Belgen monument in Amersfoort.
Dit als voorbereiding op de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat
organiseren.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

4
3. Jaarverslag van de werkgroepen & participaties

Archeologische werkgroep

2016 stond in het teken van het project ´De Ronde Toren´. We hebben heel veel overleg
gehad met de Hervormde Kerk en de Gemeente Elburg. Ook het groenbedrijf dat voor de
gemeente werkt, Bovendorp en Sellis, is veelvuldig geraadpleegd over heggen en paden.
De bedoeling van het project: een heg plaatsen van de bestaande stadsmuur af langs de
kerk, tot de hoek waar de Ronde Toren in de middeleeuwen heeft gestaan. De toren wordt
ook verbeeld door een heg met een boom in het midden, om de boom een bankje .
Vervolgens loopt de heg door tot de parkeerplaats.
Op deze manier kunnen we goed laten zien waar de stadsmuur in het verleden heeft
gestaan en dat er ook een ronde verdedigingstoren stond.
Het plan was dat één en ander in het najaar van 2016 gerealiseerd zou zijn. Helaas is dat
niet gelukt. Maar de plannen zijn concreet en deze zullen zeker in 2017 verwezenlijkt
worden.
Verder zijn er helaas geen archeologische onderzoeken geweest omdat er geen aanvragen
van de regio archeoloog en gemeente waren.

Bewoningsgeschiedenis
De werkgroep staat op non-actief.

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 2016 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.
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 2016 vergaderde de werkgroep ‘Burgemeesters’ niet. Toch werd er achter de
schermen door Kees van den Bosch hard gewerkt aan een levensportret van burgemeester
jonkheer Rhijnvis Feith, die zijn ambt in Elburg vervulde in de periode 1923-1940. Het artikel
van Kees van den Bosch verscheen in nummer 104.
Hans en Els Kranenburg hebben veel materiaal verzameld over burgemeesters vóór het
midden van de 19e eeuw. Dit materiaal moet nog worden bewerkt.
Contactpersoon: Willem van Norel (684595).
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Fotoarchief/audiovisueel
De doelstelling van de werkgroep Audio/visueel is onder andere het vastleggen van bijzondere
gebeurtenissen, gebouwen, personen e.d. op foto en video voor nu en voor in de toekomst. Tevens
houdt deze werkgroep zich bezig met het aankopen en vervaardigen van foto’s en video’s
betreffende Elburg, foto’s ordenen en het inventariseren en beschrijven van beeldmateriaal. De
werkgroep bestaat momenteel uit de volgende personen: Barend Bosman, Jan Hendrik Hakkers en
Chris Hengeveld.
Het fotomateriaal van Arent thoe Boecop ligt momenteel in het gemeentearchief. Het is de
bedoeling dat alle foto’s worden gedigitaliseerd. In 2016 is er een vrijwilliger gevonden die de foto’s
digitaliseert.

Hellebaardiers
De werkgroep bestond in 2016 uit 20 leden.
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"
- Kerst in de Vesting

Kruidentuin “de Groene Kruidhof”

Met een zéér kleine groep mensen is ook dit jaar weer veel werk verzet. Dit was alleen te doen
door dat de tuin goed winterklaar was gemaakt(met dank aan de sponsor van oude stalmest) en
in het voorjaar door een sponsor waarvan we A kwaliteit grond hadden gekregen. De tuin stond
er prachtig bij.
Van 5 sponsoren hebben we al een toezegging voor 2017.
Bezoekersteller
Van maart t/m november 2016 zijn er 11.200 bezoekers geweest. Voor ons zelf hebben we dit
ook per maand geregisseerd. Hieruit bleek dat qua bezoekers voor ons september een top
maand was.
De teller is voor 2017 op 0 gezet.

Bier arrangementen: 41 personen hebben hiervan gebruikgemaakt.
Qua inkomsten was juli de beste maand.
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In het gastenboek staan ook dit jaar weer vele positieve reacties maar ook vragen over het
gebruik van de planten.
Voor specialistisch werk hebben we weer gebruik kunnen maken van vrienden en familie die
ons belangeloos hebben geholpen.
Afscheid is genomen van Annemarie van de Heiden.
Verfplanten.
Frida Hengeveld heeft aangegeven dat ze in 2016 tijdelijk stopt met activiteiten in de
kruidentuin.
Wel verzorgt zij 3 á 4 maal per jaar al dan niet samen met Marijke lezingen over de historie van
verfplanten en demonstraties
Nieuw lid werkgroep
In de grote vakantie hebben we ons jongste lid mogen verwelkomen. Sven van Olst
Subsidie
De kruidentuin heeft van de Stichting Museumstad Elburg voor het jaar 2016 subsidie gekregen
voor het opzetten van de website en educatie zie www.degroenekruidhof.nl
Website.
De website van de groene Kruidhof is 92.000 keer bezocht en door geklikt (periode mei t/m eind
februari 2017)
QR code.
In mei 2017 proberen we bij 40 planten een QR code te plaatsen met historische weetjes. In 3
talen Nederlands, Duits en Engels.
Taxus
De kruidentuin heeft ook dit jaar weer meegedaan met de inzamelingsactie snoeiafval van de
taxusstruik. Voor één sessie chemotherapie is 1 kubieke meter jonge twijgjes nodig.
Tuinmuur / hekwerk
Als een gezamenlijk traject tussen oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en de
Gemeente Elburg is in 2014 het verwijderen van de muur (Ellestraat) en het herplaatsen van het
oude hekwerk opgestart. Dit heeft nog niet plaats gevonden.
Wel is door de Gemeente toegezegd dat er in 2017 2 kijkgaten komen in de muur aan de
Noorderwalstraat.(boven de beide tuinbanken).
Historische rozen
De tuin is uitgebreid met een historische rozenstrook. Deze bevindt zich naast de ingang.
Werkzaamheden :
Het werken met een jaarplanning loopt ook dit jaar weer goed.
De werkgroep had in het verslagjaar regelmatig werkoverleg met elkaar en informeerde elkaar
tussentijds. De donderdagavond werd in 2016 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 november is de tuin gesloten tot de maart.
De tuin is gratis te bezoeken 7 dagen per week van maart tot en met november 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. Dat heeft dit jaar 2 maal plaatsgevonden. Coördinator van de
kruidentuin is Marian van der Geer.
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Publicaties
In 2016 verschenen er twee prachtige publicaties. Uniek in onze verenigingsgeschiedenis is
dat beide uitgaven in volledig in kleurendruk verschenen.
In september 2015 was er in ons verenigingsgebouw een bijzondere tentoonstelling
geweest. Donovan Grootkarzijn kreeg tijdens het Botterweekend de mogelijkheid om zijn
artistieke fotocomposities met betrekking tot de geschiedenis van Elburg te etaleren.
Gevoelig voor de waardevolle stadshistorie en het besef dat de interesse hiervoor
tegenwoordig afneemt, raakte Grootkarzijn geïnspireerd om daar iets mee te doen. Hij ging
op zoek naar de exacte locaties in de vesting, die toentertijd op de gevoelige plaat waren
vastgelegd door onbekenden. Eenmaal gevonden, fotografeerde Grootkarzijn opnieuw deze
locaties, stuk voor stuk. Een zoektocht van drie jaar naar locaties en in fotoarchieven,
vertaalt zich nu naar digitale kleurenfoto’s, die de basis vormen van een authentieke
werkwijze, waarbij het historische verleden van de stad opnieuw onder de aandacht wordt
gebracht. Oude foto’s werden door Donovan in een nieuw jasje gestoken.
Omdat de expositie in september veel belangstellenden trok en ook het bestuur van Arent
thoe Boecop onder de indruk was van de artisticiteit van Grootkarzijns bijzondere
fotocomposities, ontstond bij het bestuur het idee om hier op de een of andere manier een
aardig vervolg aan te geven. Dat vervolg is er gekomen: een In speciale kleureneditie van
Arent thoe Boecop, met het thema ‘Verleden naar het Heden’. Een bijzonder kleurrijk
fotoboek was het gevolg. In onze reeks publicaties verscheen deze uitgave in april 2016 als
nummer 103.
De tweede kleurenuitgave betreft het jubileummagazine van de Visafslag.
Met het oog op het 100-jarig bestaan van Visafslag Elburg werd dit jubileummagazine
samengesteld. Lusine Grigoryan, Annet Land en Willem van Norel stelden deze uitgave
samen.
Op 15 juni 2016 bestond de voormalige Visafslag in Elburg honderd jaar. Reden te meer om
haar historie en die van het huidige kleine museum voor het voetlicht te halen. In
chronologische volgorde worden in deze uitgave de schijnwerpers gezet op de verschillende
fases die de Visafslag heeft gekend: opkomst en teloorgang van de Visafslag, Visafslag
terug van weggeweest en Visafslag als museum. Het jubileummagazine wordt omlijst met
leuke interviews, interessante wetenswaardigheden, en verhalen van verschillende mensen
die van belang zijn geweest in en rondom de Visafslag, vroeger en nu.
Contactpersoon: Willem van Norel (684595).

Stadsomroeper

In 2016 heeft de stadsomroeper activiteiten uitgevoerd voor:
- Openluchttheater Willem van Oranje
- 100 jarig bestaan visafslag
- Opening museum
- Botterdag en Open Monumentendag
- Kerst in de vesting

Visafslag
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In het zomerseizoen van het jaar 2016 was de visafslag 50 middagen voor het publiek
geopend. Buiten de reguliere openingstijden werden er diverse rondleidingen verzorgd voor
enkele gezelschappen.
Het bezoekersaantal in het zomerseizoen 2016 kwam uit op 2160. Tijdens de Open
Monumentendag (10 september) bezochten nog eens vele honderden mensen de afslag.
Het bestuur is zeer tevreden met het feit dat in de afgelopen 28 seizoenen bijna 111.000
mensen een bezoek aan de visafslag hebben gebracht!
Jubileumbijeenkomst
Op 15 juni stond het bestuur uitgebreid stil bij het 100-jarige jubileum van de Visafslag. Het
idee was ontstaan om het jubileum op het exacte tijdstip te gedenken. Dat was om 5.30 uur
in de vroege ochtend. Burgemeester De Lange was op hetzelfde tijdstip aanwezig als zijn
voorganger burgemeester H.A.R. Jonkers een eeuw geleden. Bij de Vischpoort werd om
klokslag 5.30 uur een aantal foto’s gemaakt waarbij naast de burgemeester ook de
stadsomroeper, twee hellebaardiers en voorzitter Jacob Boersma op de gevoelige plaat
werden vastgelegd.
In de middaguren was er een bijeenkomst in de Visafslag waarbij burgemeester De Lange,
wethouder Oosthoek en Jacob Boersma toespraken hielden. De middag werd aangekondigd
door stadsomroeper Marcel Vlieger. De aanvoer van de aal werd gedaan door de schippers
van de EB 65, Henk Witter en Kees Leusink.
Na het officiële gedeelte volgde onder het genot van een hapje en een drankje een informeel
samenzijn in het Gruithuis. Daar werd ook de prachtige documentaire van Erik Land en
Barend Bosman vertoond.
Openstelling
Op dinsdag 5 juli ging de visafslag voor het eerst open. Augustus was de drukste maand
voor de visafslag.
Botterdagen 2016
De Botterdagen (8-10 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.
Omroep Gelderland
Op zaterdag 10 september zond Omroep Gelderland een uitbreid verslag uit over de
Elburger Botterdagen. Willem van Norel zette tijdens een interview de schijnwerpers onder
andere op de honderdjarige visafslag.

Erfgoedleerlijn

Diverse keren werd onder leiding van Jacob Boersma en Steven Jansen invulling gegeven
aan 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. Een prachtig project!
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Presentatie Jubileummagazine Visafslag Elburg, 1916-2016
In een vol Gruithuis presenteerden de redacteuren Annet Land, Lucine Grygorian en Willem
van Norel op dinsdagavond 13 september het jubileummagazine over de honderdjarige
Visafslag van Elburg.
Een van de hoogtepunten van de avond was het vertonen van unieke filmbeelden van het
dichten van de dijk van de polder Oostelijk-Flevoland nabij Elburg in 1956. Voormalig
gemeentearchitect Minze Jansma was op 10 juli 1956 met zijn filmcamera aanwezig om dit
historische moment vast te leggen. De familie Jansma schonk deze unieke film onlangs aan
het bestuur van Arent thoe Boecop.
In een bijzondere presentatie liet Annet Land de aanwezigen kennis maken met het proces
van het maken van dit magazine: Een kijkje achter de schermen. Ze vertelde op
enthousiaste wijze hoe het historische onderzoek was gedaan en op welke wijze teksten en
foto’s tot een geheel waren samengevoegd.
Aan het eind van de avond reikte Willem van Norel de eerste twee exemplaren van het
prachtige fullcolour magazine over de geschiedenis van honderd jaar Visafslag van Elburg
uit aan de oudste dochters van Hannes aan ’t Goor (1913-1999; voormalig directeurkeurmeester van de gemeentelijke Visafslag) en Jan van Triest (1916-2007; voormalig tellerafslager van de Visafslag). Cobi Geschiere-aan ‘t Goor en Arti Petersen-van Triest voelden
het vastleggen van deze geschiedenis als een eerbetoon aan hun vaders en belangrijk voor
met name de jongere generatie. Beiden waren diep onder de indruk van deze
presentatieavond. Namens de beide families sprak Cobi Geschiere-aan ’t Goor een
dankwoord uit. Aan het eind van de avond was er onder het genot van een drankje nog een
gezellig samenzijn met de aanwezigen.

Suppoostenavond
De traditionele gezellige avond werd in 2016 gehouden op vrijdag 2 december. Op deze
avond werd een PowerPointpresentatie verzorgd door Annet Land over de vernieuwde
website. Een bijzondere (historische) documentaire en enkele prachtige verhalen van
Steven Jansen maakten deze avond heel bijzonder. Onder het genot van koffie, cake en vis
(gebakken door Joop Bosman!) werd teruggeblikt op het seizoen 2016.

Terugblik
Terugkijkend op het jaar 2016 kunnen we vaststellen dat er wederom veel werk is verzet. We
hebben met ons allen opnieuw een succesvol seizoen afgesloten.
Secretaris is Willem van Norel

Visserij
De werkgroep Visserij behoort tot de oudste werkgroepen van onze vereniging. In het jaar
2016 werd hard gewerkt aan de totstandkoming van het jubileummagazine over honderd jaar
Visafslag. Er werd uitgebreid onderzoek verricht, diverse interviews afgenomen en veel
fotomateriaal verzameld. Het resultaat leverde een prachtige jubileumuitgave op waarin het
honderdjarige jubileum van de Visafslag op een bijzondere wijze wordt belicht.
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.
Kortom: het documenteren van het visserijverleden van Elburg kreeg ook in 2016 een
vervolg.
Contactpersoon: Willem van Norel (684595).
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Participaties

Jaarverslag Vestingraad 2016 en COMB 2016

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 vergaderde eens per twee
maanden, tenminste wanneer er een zinvolle agenda opgemaakt kan worden, en staat onder
voorzitterschap van mevrouw F. Anneveld - van Wesel.

Nieuwe opzet nieuwe Vestingraad .
Om de communicatie sneller en efficiënter te laten verlopen heeft de Vestingraad besloten
om een kerngroep te formeren die digitaal kan overleggen en reageren.
Kerngroep Vestingraad bestaat uit:
Joop Zwart
WVE winkels en horeca
Pim Beetz
Wijkcomité Vesting/Molendorp
Anne-Marie van Hout Museumplatform
Brenda Assenberg Gemeente Elburg
Fenneken Anneveld voorzitter Vestingraad
De gemeente zal de kerngroep op de hoogte stellen van voorgenomen beleid m.b.t. de
vesting.
De kerngroepleden kunnen ook aandachtspunten voor beleid aan de orde stellen.
De kerngroep reageert (tenzij een andere termijn is aangegeven) binnen twee weken op een
gestelde vraag.
De kerngroepleden zullen waar nodig de eigen achterban raadplegen.
De voorzitter zal de besproken onderwerpen op de eerstvolgende agenda van de
Vestingraad zetten. Belangrijke tijdgebonden zaken kunnen ook tussentijds via mail aan de
leden van de Vestingraad gecommuniceerd worden.
De frequentie van de voltallige Vestingraad vergaderingen gaat naar drie maal per jaar.
De Vestingraad vergaderde, 8 maart, 10 mei, 13 september en op 8 november 2016.
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:
Plek van de Evangelisatie bus , toekomst van de vestingraad enz.
Met de adviezen aan B en W en de gemeenteraad die uitgebracht worden, wordt terdege
rekening gehouden.
Wethouder Boukema, nu mevrouw Oosthoek, 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. Zij zal in ieder geval proberen de vergaderingen zo vaak als mogelijk te bezoeken.
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Begin 2016 heeft hij afscheid genomen van de Vestingraad en zijn plaats wordt ingenomen
door de nieuwe wethouder mevrouw Jose Oosthoek
Ook bezoeken Sake Santema of Pauline van Zweden de vergaderingen van het Comite
Open monumentendagen en Botterdagen(COMB)
Onder onze verantwoordelijkheid(Ath B )vallen openstellingen van:
Visafslag, Kruidentuin, Gruithuis en Oude Feithenhof.
Belangrijkste onderwerpen die hier aan de orde zijn :
Comitékosten /Botterstichting kosten.
Als comité of stichting verder.
Meer aandacht monumenten.
Steeds minder oude ambachten.
Meer activiteiten.
Rol gemeente .

Museaal Platform 2016.
In dit platform zijn alle musea uit Elburg vertegenwoordigd, zoals.
• Kruidentuin de Groene Kruidhof.
• Nationaal Orgelmuseum.
• Museum Elburg.
• Visafslag
• Museum Sjoel Elburg.
• Stichting tot behoud van Elburger Botters.
• Smederij Museum e Hoefhamer.
• Molen de Tijd.
• Korps rijdende Artillerie.
• Historische Collectie Korps Veldartillerie.
Namens het bestuur neemt Gerrit Hollander ook zitting in dit Platform, als ondersteuning
voor de Visafslag en de Kruidentuin, die beide gelinieerd zijn aan onze vereniging.
Jaarlijks is er onder de musea € 30.000 te verdelen aan subsidies.
De musea kunnen met voorstellen komen die behandeld worden door de Stichting
Museumstad Elburg. Deze stichting heeft als voorzitter, dhr. Peters, oud gedeputeerde van
de Provincie Gelderland en als penningmeester Theo van Ledden en Huub Ummels is
secretaris. Van elke musea is een vertegenwoordiger in deze Stichting. Jaarlijks dient voor 1
april de aanvraag voor subsidie voor het komende jaar bij de Stichting binnen te zijn voor
behandeling.
In dit platform wordt ook gesproken en behandeld de Erfgoed Leerlijn voor de basisscholen
in de Gemeente Elburg. Ook worden hier oude folklore en geschiedenis behandeld, zoals
nootje pikken, Sondemarten, Klomjesvaren.
In 2016 zijn ook 10 nieuwe pilot initiatieven , waar de Gemeente subsidie voor verstrekt van
elk € 1500 zoals:
▪ Projectfilm Sjoel voor verzorgingshuizen.
▪ Project Cultureel Cafe.
▪ ATB voor terugbrengen contouren Ronde Toren.
▪ Stichting 8081 voor openluchtspel Willem van Oranje.
▪ Evenement kunst van ’t Harde.
▪ Stads omroepers concours.
▪ Historische klanken van de beiaardier.
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▪
▪
▪

Vitrines van de zorginstellingen.
Barokfestival.
Theater en muziek (Hanzevoorstellingen).

Er wordt ook veel gesproken en geregeld over en voor de Internationale Hanzedagen in
Kampen van 15 t/m 18 juni 2017.
De Gemeente Elburg heeft een eigen stand, gelijk Hattem, Harderwijk Zutphen etc.
De musea uit Elburg hebben een ruimte van 16 bij 16 meter nabij de Bovenkerk op de
Koornmarkt.
Een werkgroep vanuit het Museaal Platform werkt aan de verdere uitwerking van dit plein
voor Elburg en maakt een voorstel voor de verdeling van dit plein .Gerrit Hollander zit mede
in die werkgroep en zij komen om de 14 dagen bij elkaar voor overleg.
Vorig jaar is er 6 maal vergaderd in het Gemeentehuis van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Beleidscommissie Monumenten
De commissie houdt zich bezig met het beleid van gemeentelijke- en rijksmonumenten
Dit gebeurt op baasis van de culturele verwachtingskaart die in 2012 is vastgesteld.
Namens Arent thoe Boecop heeft Wim van Triest zitting in de commissie.
Een van de speerpunten is de Havenvisie.

Internationale Hanzendagen Kampen 2017
Wim van Triest en Elly Plugers hebben zitting in de werkgroep die in Kampen is
gestart. In deze werkgroep zitten Hhstorische verenigingen uit de omgeving.
Deze werkgroep heeft afgelopen jaar niet vergaderd.

Verslag Bestuur
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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.
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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.

