GENOOTSCHAP FLEVO
JAARVERSLAG 2011

Algemeen
Inleiding
Voor Genootschap Flevo stond het jaar 2011 vooral in het teken van het 25-jarig bestaan van de
provincie Flevoland. Het zilveren jubileum werd ‘gevierd’ met twee geslaagde symposia. Daarnaast
richtte de vereniging de aandacht op het waterbeheer in Flevoland en op de voorbereiding van de
herdenking van 75 jaar Genootschap Flevo in 2013. Het ledental vertoonde voor het eerst sinds vele
jaren een groei. De vereniging werd in maart digitaal vindbaar: www.genootschapflevo.nl.
SAMM
Naast Genootschap Flevo participeerden in SAMM (Samenwerking Markermeer) dit jaar alleen nog
de Vereniging Vrienden van de Markerwaard en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ).
De SAMM-partners – A.J. Geurts en H.J. Linzel vertegenwoordigden Genootschap Flevo –
vergaderden slechts één maal: op 17 januari. De jarenlange ‘motor’ van het samenwerkingsverband,
prof.ir. D.H. Frieling, overleed in april. Kort tevoren had Frieling, die ook een zeer gewaardeerd lid
van ons genootschap was, de leiding van SAMM overgedragen aan de heer J. Wentink, voorzitter van
de VBIJ.
Begin januari verscheen het verslag van de themabijeenkomst ‘Klimaatverandering en natuur’, die de
VBIJ voor SAMM op 26 november 2010 had georganiseerd.
In september plaatste Genootschap Flevo de VBIJ-publicatie Flevokust: een dijk en meer! Een
gezamenlijke zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit (Heiloo 2011) op zijn website. Het leek nuttig om dit
resultaat van een interessante excursie en workshop, waarvoor in december 2010 ook de
genootschapsleden waren uitgenodigd, onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
In de loop van het jaar constateerde het bestuur dat verdere deelname aan SAMM weinig zinvol was
aangezien het samenwerkingsverband geen rol speelt in de discussies over en de ideeënvorming voor
de toekomst van het Markermeer. Aan de VBIJ werd gevraagd de wenselijkheid van het voortbestaan
van SAMM te onderzoeken. Het bestuur kondigde tevens aan per 1 januari 2012 SAMM te verlaten
indien het samenwerkingsverband dan nog niet ontbonden zou zijn.
Website
In het voorjaar voltooide mw. M. Bechthold te Lelystad, die opereert onder de naam Nevermore, de
bouw van de website. De oplevering liep enige vertraging op, maar vond uiteindelijk naar
tevredenheid medio mei plaats. Het bleek mogelijk de website reeds per 1 maart in de lucht te brengen,
zodat er in de aanloop naar het eerste symposium, dat op 8 april plaatsvond, aan veel belangstellenden
digitale informatie kon worden verschaft.
Symposiaproject
In het verslagjaar vroegen de twee middagsymposia die Genootschap Flevo in het kader van het 25jarig bestaan van de provincie Flevoland organiseerde veel aandacht. In het begin van het jaar rondden
de voorbereidingscommissies hun werkzaamheden af. Nadat prof.dr. G. Rooijakkers, lid van de Raad
voor Cultuur, zijn medewerking had toegezegd, konden ook de sprekerslijsten, die in 2010 reeds
grotendeels voltooid waren, definitief worden vastgesteld.

Bij de logistieke werkzaamheden die nodig waren om het verloop van de symposia in goede banen te
leiden, kon Genootschap Flevo rekenen op de zeer gewaardeerde steun van de provincie Flevoland en
Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.
Het bestuur poogde in de eerste maanden van het jaar het dekkingsplan voor de symposiumkosten
sluitend te krijgen. Er werd gerekend op bijdragen van de provincie Flevoland en het Prins Bernhard
Cultuurfonds Flevoland. Omdat de toezegging van de laatste uiteindelijk kleiner was dan gehoopt,
ontstond er een financieel gat. Dit kon niet worden gedicht door sponsorgelden, zodat het bestuur zich
genoodzaakt zag bezuinigingen door te voeren, de verslaglegging vooruit te schuiven en een
exploitatietekort voor eigen rekening te nemen. De kwaliteit van beide symposia heeft onder dit alles
echter niet geleden. Aan het einde van het jaar werd besloten af te zien van een integrale weergave van
de voordrachten en discussies van beide bijeenkomsten. Er zal een samenvattend verslag worden
gemaakt, dat in het voorjaar 2012 beschikbaar moet zijn.
Voorbereiding 75-jarig jubileum in 2013
Het verzamelen van ideeën en het maken van plannen voor de viering van het 75-jarig bestaan van
Genootschap Flevo in 2013 ligt in handen van de ‘Voorbereidingscommissie 75 jaar Genootschap
Flevo’. Daarin hadden zitting:
- drs. C. Dekker;
- A.L. Greiner (vanaf 27 mei);
- ir. J.C. de Koning;
- ir. P. Loos (tot 27 mei);
- W.P. Omta;
- ir. W.G. de Raad;
- mw. G.W. de Ruiter-Harmsen.
Tot eind mei trad de heer De Raad als voorzitter op, daarna nam de heer Greiner de leiding op zich.
Mw. De Ruiter kondigde in december aan haar commissiewerkzaamheden te willen beperken. De
commissie vergaderde op 17 februari, 14 april, 14 september, 31 oktober en 12 december.
Aan mw.drs. W.H.J. van der Most van Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad werd door de
commissie gevraagd een voorstel te maken voor het samenstellen en uitgeven van een jubileumboek.
Mw. Van der Most had in december haar voorstel gereed. Besluitvorming erover werd doorgeschoven
naar 2012.
In iedere bestuursvergadering werd verslag uitgebracht van de vorderingen van de werkzaamheden
van de commissie. In november kondigde de heer Greiner aan dat het bestuur in maart 2012 een
besluit zou kunnen nemen over het activiteitenplan voor de jubileumviering.
Leden
De ledenadministratie lag in handen van de secretaris. In het begin van het verslagjaar telde
Genootschap Flevo 149, op 31 december 170 leden. Twee personen moesten van de ledenlijst worden
afgevoerd omdat ze achterstallig bleven met het betalen van de contributie.
In het verslagjaar werd gepoogd nieuwe leden te werven via de volgende acties:
- aandacht vragen voor Genootschap Flevo tijdens de twee symposia (zowel mondeling, als op
de uitnodigingen en de uitgereikte programmabladen);
- ‘uitzetten’ van folders bij instellingen in de provincie Flevoland die veel publiek trekken;
- aanschrijven van de nieuwe leden van Provinciale Staten van Flevoland;
- aanschrijven van personen waarvan vermoed werd dat ze interesse zouden kunnen hebben in
de genootschapsactiviteiten;
- persoonlijke benadering van belangstellenden door (bestuurs)leden.
Laatstgenoemde actie was zeer succesvol.

Het bestuur sprak de overtuiging uit dat continue ledenwerving absoluut noodzakelijk is voor het
voortbestaan en de verjonging van Genootschap Flevo. Besloten werd in 2012 de werving van nieuwe
leden planmatiger aan te gaan pakken.
Ledenactiviteiten
Bezoek aan Nieuw Land Erfgoedcentrum op 2 maart
Op 2 maart werd ’s middags in de geschiedenis van het IJsselmeergebied gedoken. 30 leden van
Genootschap Flevo waren toen te gast in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. De conservator van
het centrum liet de aanwezigen eerst enkele historische films en filmfragmenten zien. Daarna stond er
een bezoek aan de nieuwe vaste expositie ‘Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject’
op het programma. Onder het genot van een drankje vond tenslotte nog een informele
gedachtewisseling plaats over allerlei actuele kwesties in het IJsselmeergebied.
Symposium op 8 april
Het eerste symposium van 2011 had de samenlevingsopbouw in de provincie Flevoland als
onderwerp. Onder de titel ‘Polderleven: een nieuw begin’ verzamelden zich op 8 april 72
belangstellenden in het provinciehuis te Lelystad. Voorzitter was mw. G. Faber, burgemeester van
Zaanstad en oud-burgemeester van Zeewolde. Na een korte inleiding door de heer H.J. Linzel,
bestuurslid van Genootschap Flevo en lid van de voorbereidingscommissie, werd het woord gevoerd
door achtereenvolgens de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau prof.dr. P. Schnabel, de
Almeerse wethouder A. Duijvesteijn en de burgemeester van Noordoostpolder A. van der Werff. Er
volgde een gedachtewisseling met de zaal, waarna de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin
in Flevoland, een slotbetoog hield.
Algemene ledenvergadering op 27 mei
Op vrijdag 27 mei vond in het Waterschapshuis te Lelystad onder leiding van plaatsvervangend
voorzitter ir. W.G. de Raad de algemene ledenvergadering 2011 plaats. 31 leden en 4 introducés waren
aanwezig. Tijdens de vergadering werden het jaarverslag 2010, het financieel verslag 2010 en het
voorstel tot verhoging van de contributie goedgekeurd. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden
benoemd de heren ir. H.T.A. de Heij en R. Dannarag. Verder werd er afscheid genomen van twee
bestuursleden, werden er twee nieuwe bestuurders benoemd en vond er één herbenoeming plaats.
Daarnaast was er aandacht voor het overlijden van prof.ir. D.H. Frieling en de jubileumviering in
2013.
Excursie op 27 mei: te gast bij Waterschap Zuiderzeeland
De ledenvergadering is altijd onderdeel van de jaarlijkse dagexcursie. Dit maal werd de excursie
geheel verzorgd door Waterschap Zuiderzeeland. ’s Morgens was er een ontvangst in het
Waterschapshuis te Lelystad. Daar voerde heemraad mw. L. Schelwald-van der Kley het woord over
het waterbeheer in Flevoland en was er een interessante gedachtewisseling met de zaal. Na de lunch
bracht een bus de excursiegangers eerst naar het gemaal Wortman bij Lelystad Haven en daarna naar
de afvalwaterzuivering in Zeewolde. Op beide plaatsen kon worden deelgenomen aan deskundige
rondleidingen.
Symposium op 2 november
Het tweede symposium van 2011 droeg de titel ‘Wie is de Flevolander? Identiteit(en) in nieuw land’
en vond plaats op 2 november in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad. Er waren 73 deelnemers.
De bijeenkomst werd geleid door de heer A.L. Greiner, voorzitter van Genootschap Flevo. Sprekers
waren de hoogleraren P. Frissen, G. Rooijakkers en F. Boekema. Zij benaderden het conferentiethema

vanuit respectievelijk bestuurlijk-politieke, antropologisch-sociologische en marketing-economische
invalshoeken. Na een levendige discussie met de zaal sloot de heer L. Verbeek, Commissaris van de
Koningin in Flevoland, ook dit tweede symposium af.
Andere bijeenkomsten
Het bestuur bewerkstelligde dat de leden werden uitgenodigd voor twee interessante evenementen van
derden:
- Op 15 september werd in het Provinciehuis te Lelystad de Erfgoedbalans van Flevoland (Lelystad
2011) gepresenteerd door het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland. De presentatie van
de rapportage werd omlijst door enkele inleidingen en de lancering van de website
www.samflevoland.nl. Alle aanwezigen ontvingen een exemplaar de Erfgoedbalans.
- Op 27 oktober vond in het Provinciehuis te Lelystad de jaarlijkse Cornelis Lelylezing plaats. In het
provinciale jubeljaar werd zij uitgesproken door prof.drs. J. Wallage, voorzitter van de Raad voor het
Openbaar Bestuur. Alle belangstellenden ontvingen later een verslag van de bijeenkomst.
Bestuur
Wegens persoonlijke omstandigheden was ir. P. Loos ook in 2011 niet in de gelegenheid leiding te
geven aan het bestuur. Tot juni nam de heer ir. W.G. de Raad, plaatsvervangend voorzitter, zijn taken
waar.
Tijdens de ledenvergadering werd formeel afscheid genomen van de bestuursleden W.P. Omta en ir. P.
Loos. Zij waren beiden statutair aan het einde van hun bestuursperiodes gekomen. Ze ontvingen op
respectievelijk 14 september en 27 oktober nog een exclusief aandenken aan hun inzet voor de
vereniging: het beeldje ‘Trippenloper’, gemaakt door de heer J. Derksen uit Varsseveld.
Door de ledenvergadering werden de heer A.L. Greiner en mw. J.J.M. Vos-de Koeijer op 27 mei met
algemene stemmen voor vier jaar tot nieuwe bestuursleden gekozen. Er werd ook ingestemd met de
benoeming van de eerste tot voorzitter. De heer A.F.M. Michielsen mocht aan een tweede
bestuurstermijn beginnen.
Het bestuur verlengde in september de benoeming van ir. J.C. de Koning als adviseur met twee jaar.
Het bestuur vergaderde in 2011 op 14 maart, 12 september en 28 november.
Voorzitter en/of plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester hadden enkele malen
informeel overleg.
Het bestuur bestond op 31 december uit:
- A.L. Greiner (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;
- D.J. Stellingwerf;
- mw. J.J.M. Vos-de Koeijer.
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