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GENOOTSCHAP FLEVO 

JAARVERSLAG 2008 

 

 

Algemeen 
 

Archief 

 

Aan het begin van het jaar werd de administratie van de overleden secretaris drs. E. ter Haar aan het 

bestuur van Genootschap Flevo overgedragen. De toen nog toekomstige secretaris dr A.J. Geurts 

selecteerde en ordende de stukken, waarna het bestuur besloot tot overdracht van het grootste deel 

ervan aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad, waar reeds archivalia van het genootschap 

berusten. De schenking aan deze instelling van enige documentatie en stukken niet behorende tot het 

archief van het genootschap vond in december plaats. De overdracht van het archief t/m 2004 wacht 

nog op besluitvorming door de algemene ledenvergadering in 2009. 

 

SAMM 

 

In het verslagjaar werd de participatie in SAMM (Samenwerking Markermeer) voortgezet. Dit 

informele verband, waartoe naast Genootschap Flevo ook de Vrienden van de Markerwaard, de 

Vereniging Verantwoord Beheer IJsselmeer en de Kamers van Koophandel van Gooi-, Eem- en 

Flevoland en van Noordwest-Holland behoren,  kreeg in het voorjaar opdracht om ten behoeve van de 

Toekomstagenda Markermeer-IJmeer een publiek debat over inrichtingsvoorstellen betreffende het 

Markermeergebied te organiseren. SAMM verwief daarvoor publieke middelen en wist onder de 

bezielende leiding van prof.ir. D.H. Frieling 24 voorstellen te vergaren. Met de beoordeling van de 

plannen en ideeën door een Commissie van Deskundigen werd in december een aanvang gemaakt. 

Gezien deze nogal arbeidsintensieve SAMM-activiteit werd voorlopig stilzwijgend afgezien van het 

houden van bijeenkomsten waarin de klimaatverandering gekoppeld werd aan thema’s die voor de 

toekomst van het (zuidelijk) IJsselmeergebied van belang zijn. Genootschap Flevo schortte een 

themabijeenkomst over ‘klimaat en vestigingspatroon van mensen en bedrijven’ op. Van een door 

SAMM  in november 2007 georganiseerde bijeenkomst over ‘Klimaatverandering en landbouw’ 

verscheen in augustus 2008 een digitaal verslag, dat te vinden is op de website: www.kvk.nl. Aan het 

overleg in SAMM-verband werd namens ons genootschap door de heren Geurts en F.D. van Kuik 

deelgenomen. 

 

Statutenwijziging 

 

In 2008 werd het voornemen om de statuten te wijzigen, waarover de ledenvergadering reeds in 2003 

was geraadpleegd, opnieuw opgepakt. Het bestuur besloot ondermeer om leeftijdsdiscriminatie inzake 

de benoeming van bestuursleden te schrappen, de zittingstermijn van bestuursleden te veranderen en 

met een notaris te overleggen over andere, kleine aanpassingen van de statuten. De voorbereiding van 

de statutenwijziging en de wijziging zelf werden doorgeschoven naar 2009. 

 

Voorbereiding bijeenkomst over het rapport van de Deltacommissie 2008 (Commissie-Veerman) 

 

Het bestuur besloot om in het begin van 2009,  in samenwerking met Nieuw Land Erfgoedcentrum te 

Lelystad (waarmee men de banden wil aanhalen), een informatie- en discussiebijeenkomst over het 

belangwekkende rapport Samen leven met water van de Commissie Veerman te organiseren. Er 

werden ter voorbereiding contacten gelegde met de beoogde sprekers, ir. A.P. Heidema en dr. S. 

Schaap, en Nieuw Land. Aangezien het bestuur ook niet-leden wenste uit te nodigen, verzamelde de 

secretaris in december relevante adressen van mogelijk geïnteresseerde overheden, organisaties en 

personen. 

 

 

Leden 
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Gedurende nagenoeg het gehele verslagjaar hield penningmeester Van Kuik, die tot de 

ledenvergadering van 16 mei ook als waarnemend secretaris optrad, het ledenbestand bij. Aan het 

begin van het jaar kon hij beschikken over een lijst die afkomstig was van wijlen de heer Ter Haar. 

Daarop stonden 179 namen vermeld. De secretaris, die eind november de ledenadministratie overnam, 

telde per 31 december 163 leden. De vermindering is in ongeveer gelijke mate toe te schrijven aan 

overlijden en bedanken voor het lidmaatschap. Het bestuur besloot om meer activiteiten voor de leden 

te ontwikkelen, zodat er een grotere betrokkenheid ontstaat. Ook werd het voornemen uitgesproken 

om in het nieuwe verenigingsjaar een ledenwerfactie te koppelen aan een van de 

genootschapsactiviteiten. 
 

 

Ledenactiviteiten 

 

Bezoek aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad op 16 april 

 

Op initiatief van de heer Geurts, conservator van Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad, werd op 16 

april een middagbezoek aan genoemde instelling georganiseerd. De heer Geurts verzorgde twee 

inleidingen: ‘Een veelzijdige omgang met het verleden in Nieuw Land’ en ‘Het werk van 

tekenaar Henk Rotgans’. Aansluitend toonde hij de leden van het genootschap de museale 

presentatie van het Zuiderzeeproject en de Schatkamerexpositie met de schetsen en aquarellen 

die de illustrator en latere tekenleraar Henk Rotgans in de jaren 1943-1945 in de 

Noordoostpolder maakte. 
 

Algemene ledenvergadering op 16 mei 

 

Op 16 mei vond in Lemmer de algemene ledenvergadering 2008 plaats. 39 leden en 1 introducé namen 

eraan deel. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer Ter Haar postuum het erelidmaatschap toegekend. 

Zijn weduwe nam een oorkonde in ontvangst. Na goedkeuring van het jaarverslag 2007 en het 

financieel verslag 2007, de verkiezing van een nieuwe kascommissie (de heren W. de Visser en R. 

Dannarag) en de benoeming van de heer Geurts tot secretaris werden de leden geïnformeerd voor de 

participatie van Genootschap Flevo in SAMM. Verder werd er in de ledenvergadering nog een 

discussie gevoerd over het al dan niet innemen van een standpunt ten aanzien van het 

Oostvaarderswold. Voorzitter ir. P. Loos gaf aan dat het bestuur er niet voor voelde om  als een soort 

actiegroep te gaan opponeren tegen het Oostvaarderswold. 

 

Als uitvloeisel van de gedachtewisseling in de ledenvergadering besloot het bestuur om in 2009 een 

discussiebijeenkomst over de ruimtelijke claims in Flevoland te gaan organiseren. De voorbereiding 

daarvan werd in handen gelegd van de bestuursleden ir. W.G. de Raad en A.F.M. Michielsen. 

 

Excursie naar Zuidwest-Friesland op 16 mei 

 

De ledenvergadering was ingebed in een busexcursie die de deelnemers eerst van Lelystad naar 

Lemmer voerde. Na een kopje koffie vond in twee groepen een rondleiding in het stoomgemaal Ir. 

D.F. Wouda plaats. Aansluitend was er een ontvangst door de gemeente Lemsterland – met informatie 

over de toekomstige ontwikkelingen –, een broodjeslunch en de algemene ledenvergadering. ’s 

Middags vond er een busrit door de zuidwesthoek van Friesland plaats met een stop in de buurtschap 

It Heidenskip. De voorzitter, die de excursie samen met de penningmeester had georganiseerd, zorgde 

tijdens de rit voor een interessante toelichting. 

 

 

Bestuur 
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In het vorige verslagjaar waren de heren dr. A.J. Geurts en A.L. Greiner bereid gevonden toe te treden 

tot het bestuur, waarmee dit weer het statutair vereiste minimumaantal van negen zou bereiken. In de 

ledenvergadering van 16 mei werd de heer Geurts tot secretaris benoemd en de heer Van Kuik bedankt 

voor het waarnemen van die functie sinds het overlijden van de heer Ter Haar. Kort voor de 

vergadering trok de heer Greiner zich als kandidaat-bestuurslid terug omdat hij zijn functie van 

gedeputeerde van Flevoland niet verenigbaar achtte met het bestuurslidmaatschap daar hij voornemens 

was een opdracht te verstrekken aan SAMM, het samenwerkingsverband waarvan Genootschap Flevo 

deel uitmaakt. Het bestuur heeft gepoogd voor de vacante bestuurszetel een geschikte kandidaat te 

vinden, maar slaagde daar in 2008 niet in. 

 

Omdat de heer Greiner zich terugtrok, dreigde de rechtstreekse connectie met de Provincie Flevoland 

verbroken te worden. Gedeputeerde H. Dijksma werd echter bereid gevonden om als contactpersoon 

tussen het bestuur van Genootschap Flevo en het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland te 

gaan fungeren. 

 

Het bestuur vergaderde in 2008 op 21 januari, 10 maart, 23 juni, 13 oktober en 8 december. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester hadden enkele malen informeel overleg. 

 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 

- ir. P. Loos (voorzitter); 

- dr. A.J. Geurts (secretaris); 

- F.D. van Kuik (penningmeester); 

- ir. J.C. de Koning; 

- A.F.M. Michielsen; 

- P.R. Nijhof; 

- W.P. Omta; 

- ir. W.G. de Raad; 

- (vacature). 

 

 

 

 

       Dr. A.J. Geurts 

       Secretaris 


