GENOOTSCHAP FLEVO
JAARVERSLAG 2010

Algemeen
Inleiding
2010 was voor Genootschap Flevo vooral het jaar van twee zeer geslaagde ledenexcursies, naar
Amsterdam en naar Lelystad. Het bestuur concentreerde zich op de voorbereiding van twee symposia
die in voor- en najaar van 2011 zullen plaatsvinden. Ook met de voorbereiding van de herdenking van
75 jaar Genootschap Flevo in 2013 werd een begin gemaakt. Om de vorig jaar ingezette terugloop van
het ledenaantal een halt toe te roepen werden enkele acties ondernomen.
SAMM
In het verslagjaar werd de participatie in SAMM (Samenwerking Markermeer) voortgezet. De heren
A.J. Geurts en H.J. Linzel vertegenwoordigden Genootschap Flevo in dit informele belangenverband.
Leden van de SAMM zijn naast ons genootschap ook de Vereniging Vrienden van de Markerwaard,
de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de Kamers van Koophandel van Gooi-, Eem- en
Flevoland, en van Noordwest-Holland.
Overleg tussen de vertegenwoordigers van de SAMM-partners vond plaats op 19 mei. In het najaar
besloten de Kamers van Koophandel hun deelname aan SAMM na 2010 niet voort te zetten in verband
met prioriteitstelling van werkzaamheden.
De SAMM-expositie van inrichtingsvoorstellen voor het Markermeergebied werd van 7 juli tot en met
4 september opgesteld in de Westerkerk te Enkhuizen. Daarna werden de panelen vernietigd. Een
digitale versie van de tentoonstelling werd door prof.ir. D.H. Frieling, voorzitter van SAMM, ter
bewaring overgedragen aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.
Op 26 november organiseerde de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) namens SAMM in
Lelystad de bijeenkomst ‘Klimaatverandering en natuur’. Onder leiding van VBIJ-voorzitter J.
Wentink voerden D.H. Frieling (SAMM), mw. M. Vonk (Planbureau voor de leefomgeving), M. van
Eerden (Waterdienst Rijkswaterstaat) en A. Wouda (Waddenvereniging) het woord. Van de
inleidingen en de daarop volgende discussie zal begin 2011 een verslag verschijnen.
Website
Om zowel leden als andere belangstellenden snel en actueel te kunnen infomeren over Genootschap
Flevo besloot het bestuur een eenvoudige website te laten bouwen. Uit twee kandidaten werd aan mw.
M. Bechthold te Lelystad, die opereert onder de naam Nevermore, de bouw gegund.
Opdrachtverstrekking vond plaats op 25 november. Oplevering van de site is te verwachten in de
tweede helft van februari 2011.
Voorbereiding van twee symposia in 2011
In het begin van het verslagjaar werd duidelijk dat het bestuur voor het jaarlijkse symposium twee
interessante thema’s op tafel had liggen: de samenlevingsopbouw en de identiteit van Flevoland.
Omdat men vermoedde dat beide symposiathema’s inhoudelijk nogal wat voorbereidingstijd zouden
vergen, werd besloten in 2010 geen en in 2011 twee bijeenkomsten te houden. Daarmee werd ook een
moeilijke keuze tussen de thema’s ontlopen. Bovendien zouden beide bijeenkomsten gerelateerd
kunnen worden aan de viering van ‘25 jaar Provincie Flevoland’ in 2011. Van de Commissaris van de
Koningin, de heer L. Verbeek, werd de toezegging verkregen dat hij de twee bijeenkomsten zou
uitluiden met conclusies en provinciale standpunten ten aanzien van de symposiumthema’s. Met de
heer O. de Roos, coördinator van de provinciale jubileumviering, en met mw. H. Sweerts, van het
Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Flevoland, werd op 1 december overleg gevoerd over praktische
aspecten van de realisering van de bijeenkomsten.

Voor de voorbereiding van het symposium over de samenlevingsopbouw werd een bestuurscommissie
geformeerd, bestaande uit:
- ir. W.G. de Raad;
- H.J. Linzel;
- ir. J.C. de Koning (bestuursadviseur).
In het najaar werden de heren prof.dr. P. Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau),
A. Duivesteijn (wethouder Duurzame ruimtelijke ontwikkeling te Almere) en A. van der Werff
(burgemeester van Noordoostpolder) bereid gevonden inleidingen te verzorgen. Als dagvoorzitter
werd mw. G. Faber (burgemeester van Zaanstad) aangezocht. Het symposium zal plaatsvinden op
vrijdag 8 april 2011. Van de provincie Flevoland werd de toezegging verkregen dat van zaalruimte in
het provinciehuis gebruik gemaakt kan worden.
De voorbereiding van het symposium over de identiteit van Flevoland werd ter hand genomen door
drie bestuursleden:
- dr. A.J. Geurts;
- A. Gijsberts;
- D. Stellingwerf.
Als sprekers werden prof.dr. P. Frissen en prof.dr. F. Boekema gepolst. Met een derde inleider en een
dagvoorzitter werden nog geen contacten gelegd. Het symposium zal plaatsvinden op woensdag 2
november 2011. Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad stelt zaalruimte beschikbaar.
Voorbereiding 75-jarig jubileum in 2013
Om ideeën te verzamelen en plannen te ontwikkelen voor de viering van het 75-jarig bestaan van
Genootschap Flevo in 2013 (de vereniging is opgericht op 4 juni 1938) formeerde het bestuur een
‘Voorbereidingscommissie 75 jaar Genootschap Flevo’. Deze moet in maart 2011 met eerste
voorstellen komen. In de commissie werden de volgende personen door het bestuur benoemd:
- drs. C. Dekker;
- ir. J.C. de Koning;
- ir. P. Loos;
- W.P. Omta;
- ir. W.G. de Raad;
- mw. G.W. de Ruiter-Harmsen.
De commissie vergaderde op 3 november voor het eerst. De heer De Raad trad als voorzitter op.

Leden
De ledenadministratie lag in handen van de secretaris. In het begin van het verslagjaar telde
Genootschap Flevo 159, op 31 december 149 leden. Er werden weliswaar verschillende personen als
nieuw lid ingeschreven, maar door overlijden en opzegging liep het totale ledenaantal toch terug. Vijf
personen die wat betreft hun contributiebetaling in gebreke bleven, werden eind december van de
ledenlijst verwijderd.
Het bestuur toonde zich ervan overtuigd dat ledenwerving absoluut noodzakelijk is om een
levenskrachtige vereniging te blijven. Ten einde nieuwe mensen voor Genootschap Flevo te
interesseren, werden de volgende acties ondernomen:
- het houden van een inleiding over doelstellingen en activiteiten van het genootschap door de
secretaris tijdens een bijeenkomst van de Heerensociëteit Almere op 8 februari;
- het aanschrijven van de leden van Provinciale Staten van Flevoland en van het Algemeen
Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland in maart;
- het aanschrijven de gemeenteraadsleden en wethouders van Noordoostpolder en Dronten in
december;

-

het motiveren van de leden van de VVD-Kamercentrale Flevoland om lid te worden van het
genootschap, door de plaatsvervangend voorzitter, in december.

Ledenactiviteiten
Algemene ledenvergadering op 28 mei
Op vrijdag 5 juni vond in de Zuiderkerk te Amsterdam de algemene ledenvergadering 2010 plaats. 31
leden en 11 introducé’s waren aanwezig. Tijdens de korte vergadering werden het jaarverslag 2009 en
het financieel verslag 2009 goedgekeurd. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden benoemd de
heren ing. J. de Graaf en ir. H.T.A. de Heij. Naar aanleiding van kritische opmerkingen van enkele
leden zegde de voorzitter toe een strakker regime te zullen gaan voeren inzake leden die hun
contributie niet voldoen: zij die niet reageren op betalingsaanmaningen zullen voortaan aan het einde
van het kalenderjaar van de ledenlijst worden verwijderd.
Excursie naar Amsterdam op 28 mei
De ledenvergadering is altijd een onderdeel van de jaarlijkse dagexcursie. Dit maal had de excursie
een verkenning van IJburg, het nieuwe oostelijke stadsdeel van Amsterdam, als doel. In de Zuiderkerk
verzorgde mw. N. van Malsen een interessante inleiding voor 42 deelnemers. Daarna werd scheep
gegaan bij het Muziektheater. Terwijl de boot door de Amsterdamse grachten en langs de oostelijke
haveneilanden voer, werd een broodjeslunch genuttigd. Na het passeren van de Oranjesluizen werd
een tocht gemaakt langs de ‘eilanden’ van IJburg waarbij inleidster mw. Van Malsen als gids optrad.
Vervolgens werd het stadsdeel ook nog met een korte busrit verkend. De bijzondere architectuur en
stedenbouw van IJburg, de deskundige toelichting en het zonnige weer tijdens de vaartocht maakten
Amsterdam tot een aangenaam excursiedoel. Voor één lid was het uitstapje minder fortuinlijk: hem
overkwam een ongeval in de Zuiderkerk, maar gelukkig kon hij in huiselijke omstandigheden snel
herstellen.
Excursie naar Lelystad op 22 september
De gemeente Lelystad bleek bereid Genootschap Flevo ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de
gemeente te ontvangen op woensdag 22 september. Burgemeester mw. M. Horselenberg begroette de
leden en introducé’s in Nieuw Land Erfgoedcentrum, alwaar de heren R. Bakelaar, architect en lid van
de provinciale commissie Flevoland van de Bond Heemschut, en P. Klooster, directeur Strategie en
Ontwikkeling van de gemeente Lelystad, het woord voerden. Daarna traden genoemde heren als
gidsen op tijdens een busexcursie door Lelystad, waarbij verschillende bouwlocaties werden bezocht.
Ook werd een kleine wandeling door het stadscentrum gemaakt. De belangstelling voor deelname aan
dit evenement was zodanig groot, dat er een wachtlijst moest worden aangelegd. De gemeente
Lelystad was bereid een grotere bus in te zetten, maar uiteindelijk bleek die capaciteit toch niet nodig;
door late afmeldingen bleef het deelnemersaantal op de excursiedag bij 48 steken.
Andere bijeenkomsten
Dankzij inzet van het bestuur ontvingen alle leden een invitatie voor de Cornelis Lelylezing op 15
oktober. Ook voor de SAMM-bijeenkomst ‘Klimaatverandering en natuur’ op 26 november te
Lelystad kregen ze een uitnodiging. Daarnaast stuurde de secretaris de leden een aankondiging van een
excursie annex workshop inzake de identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de toekomstige ontwikkeling
van de Flevolandse kust. Dit evenement werd op 13 december georganiseerd door de Stichting
Verantwoord Beheer IJsselmeer en de provincie Flevoland.

Bestuur

In januari beëindigde de heer H. Dijksma zijn werkzaamheden als gedeputeerde van de provincie
Flevoland. Daarmee kwam ook een einde aan zijn functioneren als contactpersoon tussen het College
van Gedeputeerde Staten en het bestuur van Genootschap Flevo. Aan het einde van het verslagjaar kon
hij worden verwelkomd als lid van ons genootschap.
Op 8 april brachten voorzitter, secretaris en penningmeester een bezoek aan de Commissaris van de
Koningin in Flevoland, de heer L. Verbeek. Feitelijk was dit een verlaat kennismakingsbezoek. Reeds
bij de benoeming van de commissaris had het bestuur te kennen gegeven hem te willen informeren
over doelstellingen en activiteiten van het genootschap. Het onderhoud werd aangegrepen om de steun
van de heer Verbeek te verwerven voor de organisatie van twee symposia in het kader van het zilveren
provinciejubileum in 2011. Die steun werd verkregen.
Wegens ziekte was de voorzitter vanaf begin juni niet meer in de gelegenheid leiding te geven aan het
bestuur. De heer W.G. de Raad, plaatsvervangend voorzitter, nam zijn taken over.
De secretaris had op 6 december een gesprek met mw. B. Lammertink van de Hogeschool
Windesheim Flevoland. Doel daarvan was informatie-uitwisseling met het oog op mogelijk
toekomstige samenwerking tussen het genootschap en de nieuwe onderwijsinstelling.
Het bestuur vergaderde in 2009 op 22 maart, 26 april, 4 oktober en 22 november.
Voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester hadden enkele malen
informeel overleg.
Het bestuur bestond op 31 december uit:
- ir. P. Loos (voorzitter);
- ir. W.G. de Raad (plaatsvervangend voorzitter);
- dr. A.J. Geurts (secretaris);
- F.D. van Kuik (penningmeester);
- A. Gijsberts;
- H.J. Linzel;
- A.F.M. Michielsen;
- W.P. Omta;
- D.J. Stellingwerf.
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