Genootschap Flevo
Jaarverslag 2015
Algemeen
Samenwerking en vinger aan de pols
Reeds een aantal jaren beijvert Genootschap Flevo zich om het merendeel van zijn
activiteiten te organiseren in samenwerking met partners waarvan verwacht mag worden
dat zij interesse hebben voor de door het bestuur voorgestelde thema’s. Door
inhoudelijke, financiële en materiële steun bij derden te zoeken, wordt enerzijds gehoopt
de belangstelling voor onze activiteiten en voor onze vereniging te stimuleren, en
anderzijds de basis van onze evenementen, met name de organisatorische slagkracht, te
verbreden. In 2015 is de samenwerking met ‘inhoudelijke’ partners tot beleidslijn
verheven en kon er succesvol invulling aan worden gegeven.
Helaas beperkte de in 2014 ingezette samenwerking met de Vrienden van Schokland zich
dit verslagjaar slechts tot enkele signaleringen van onze activiteiten in het blad ‘Rondom
Schokland’.
In 2015 zette het bestuur er bijzonder op in om activiteiten rond actuele onderwerpen te
organiseren. Ook werd besloten een aantal thema’s, zoals de Floriade Almere 2022 en de
omgang met de Flevolandse bodem, gedurende een reeks van jaren in de
activiteitenprogramma’s te laten terugkeren. Dit maakt duidelijk dat de belangstelling
van Genootschap Flevo voor een bepaalde problematiek niet incidenteel van karakter is
en er interesse bestaat om ontwikkelingen op de voet te volgen.
De culturele samenwerking aan de Lelystadse kust – de vorming van Het Flevolands
Archief en Erfgoedpark Batavialand – wordt door het bestuur nauwlettend gevolgd. Dit
vanuit de zorg voor het Flevolands erfgoed (behoud van collecties en bestudering van
relevante onderwerpen). Op 30 april heeft een bestuursdelegatie zich laten informeren
door de directie van Nieuw Land Erfgoedcentrum over de voortgang van de
samenwerking en de toekomstperspectieven van de nieuw te vormen organisaties.
Digitaal
Vanaf april is het bestuur ertoe overgegaan de leden zoveel mogelijk digitaal te
benaderen. Kostenoverwegingen en de snelheid van digitale informatievoorziening
motiveerden de keuze om de contacten anders dan voorheen vorm te geven. De digitaal
bereikbare leden werden als extra service attenderingen geboden op interessante
bijeenkomsten en andere evenementen van derden welke aansluiten bij de doelstelling
van onze vereniging. Een kwart van de leden bleef alleen per reguliere post bereikbaar.
Zij ontvingen uiteraard de uitnodigingen voor de genootschapsactiviteiten op de wijze
zoals tot april van dit jaar voor eenieder gebruikelijk was.
De website www.genootschapflevo.nl dient vooral om activiteiten aan te kondigen en
verslagen van onze symposia te publiceren. In september gaf de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag aan dat onze website behoort tot de sites die men in verband met
toekomstig onderzoek zal gaan archiveren.
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Leden
De ledenadministratie werd net als in voorgaande jaren verzorgd door de secretaris. Op 1
januari telde Genootschap Flevo 229 leden, 6 minder dan waarmee het boekjaar 2014
was geëindigd. Oorzaak daarvan waren lidmaatschapsopzeggingen die reeds geruime tijd
geleden waren aangekondigd.
In de loop van 2015 groeide de belangstelling voor onze vereniging weer, met name door
het koppelen van het lidmaatschap aan de gratis toegankelijkheid van symposia. Op 31
december telde de ledenlijst 248 namen. Nieuwe leden ontvingen het jubileumboek ‘In
het spoor van Lely. 75 jaar Genootschap Flevo’ als geschenk.
In december 2014 was studente D. Bulder bereid gevonden de nog ontbrekende emailadressen van de leden te vergaren. De secretaris beschikte toen reeds over 112 emailadressen. Mw. Bulder heeft er tot mei 2015 nog 79 aan kunnen toevoegen. Aan het
einde van het verenigingsjaar was ruim driekwart van het ledenbestand digitaal
bereikbaar. Een voortdurende bron van zorg is de actualiteit van de e-mailadressen.
Ledenactiviteiten
Symposium ‘Floriade, de werkplaats’ op 26 februari
In samenwerking met de provincie Flevoland werd op 26 februari in het provinciehuis te
Lelystad een middagsymposium georganiseerd waarin naast ervaringen die werden
opgedaan bij het organiseren van de Florida in Venlo, ideeën voor een
innovatiewerkplaats werden gedeeld. De ontwikkeling van medicinale cannabis werd als
een mogelijke deelinvulling van die werkplaats naar voren gebracht.
Sprekers waren Peter Fleuren (directeur van de NLW-groep en als bestuurslid van
Greenpark Venlo nauw betrokken bij de voorbereidingen van de Venlose Floriade), JanNico Appelman (gedeputeerde van de provincie Flevoland en verantwoordelijk voor het
provinciaal programma ‘Floriade werkt’) en Pieter André de la Porte (directeur van o.a.
Spirocan B.V.). Het symposium werd geleid door de voorzitter van het genootschap.
Bij de deelnemers aan het symposium – 84 in getal – bleken nogal wat zorgen te bestaan
over de steeds krapper wordende voorbereidingstijd voor de Floriade Almere 2022 en het
vele werk dat er nog verzet moet worden.
Een verslag van het symposium verscheen reeds in maart op onze website:
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_Floriade_def_26-02-2015.pdf.
Symposium ‘Bodemdaling. Een onderschat fenomeen’ op 20 april
In samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en Nieuw Land Erfgoedcentrum werd op
20 april in het gebouw van Nieuw Land te Lelystad een middagsymposium georganiseerd
rond de problematiek van bodemdaling in de IJsselmeerpolders. Voor de landbouw, het
Flevolandse watersysteem en de stedelijke ontwikkeling heeft bodemdaling grote
gevolgen. Daarbij stelt zich niet alleen de vraag welke maatregelen dit vergt, maar ook
wie deze gaat betalen. Het aantal deelnemers – er werden 61 belangstellenden geteld
voor een nogal specialistische conferentie – en de ruime aandacht in de pers voor het
symposiumthema maakten duidelijk dat bodemdaling op veel maatschappelijke interesse
kan rekenen.
Dagvoorzitter Andries Greiner gaf eerst het woord aan twee inleiders: Bert Gijsberts
(gedeputeerde van de provincie Flevoland) en Rob Nieuwenhuis (senior beleidsadviseur
van Waterschap Zuiderzeeland). Daarna vonden er in workshops discussies plaats over
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vier thema’s: de Noordoostpolder, Almere Oosterwold, het watersysteem van de
toekomst en de financiële aspecten van bodemdaling. Het symposium werd afgesloten
met een beschouwing door Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend dijkgraaf van Waterschap
Zuiderzeeland.
Een verslag van het symposium verscheen in juni op onze website:
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_symposium_bodemdaling_20-04-2015.pdf.
Ledenvergadering op 19 juni
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden in het gemeentehuis van Nunspeet tijdens
de excursie naar deze gemeente. Er waren 31 leden en 4 introducees aanwezig. De
jaarstukken 2014 werden goedgekeurd. Ook werd er met instemming kennis genomen
van de begroting 2015. Twee bestuursleden werden herbenoemd en van één werd
afscheid genomen; de burgemeester van Urk trad als nieuwe bestuurder aan (zie
hierna). Er werd een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit de heren B. van het
Erve en P. Groen. De vergadering werd afgesloten met een inventarisatie van thema's die
de aanwezige leden gaarne aan bod zouden willen laten komen in een van de
toekomstige verenigingsactiviteiten.
Excursie naar Nunspeet op 19 juni
Traditiegetrouw organiseert Genootschap Flevo jaarlijks een excursie naar een gemeente
in het IJsselmeergebied, afwisselend binnen en buiten de provincie Flevoland. Op
uitnodiging van burgemeester Dick van Hemmen waren op 19 juni 35 personen te gast in
Nunspeet. De excursie begon met een ontvangst in het gemeentehuis. Daar hield de heer
van Hemmen een boeiend betoog waarin hij geschiedenis, actualiteit en toekomst van
zijn gemeente met elkaar verbond. Hierna vond in de raadszaal de algemene
ledenvergadering plaats. De lunch werd genuttigd in het café van het Noord-Veluws
Museum. Na een korte inleiding over ‘Nunspeet als kunstenaarsdorp’ kon de vaste
opstelling van het museum, die zich concentreert op het werk van schilders die in de
periode 1880-1950 in het noordelijk deel van de Veluwe woonden en werkten, worden
bekeken. De excursie werd afgesloten met een bedrijfsbezoek aan Shimano Europe
Holding B.V., een onderdeel van een in Osaka (Japan) gevestigde beursgenoteerde
onderneming. De vestiging in Nunspeet geniet vooral bekendheid als distributeur van
fietsonderdelen en –accessoires.
Een verslag van de excursie verscheen in juli op onze website:
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=137&ayear=2015.
Symposium ‘Uitdagingen van en voor het Flevolandse beroepsonderwijs’ op 1 oktober
In samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) van Flevoland en de
Hogeschool Windesheim Flevoland werd op 1 oktober bij het MBO College te Almere
Buiten een middagsymposium over het beroepsonderwijs georganiseerd. Er was op een
ruimere belangstelling gerekend dan de 67 deelnemers die zich meldden. Tegenvallend
was ook het gegeven dat een groot deel van de belangstellenden slechts de eerste twee
van vier voordrachten bijwoonde. Ook opmerkelijk was de geringe participatie van de
genootschapsleden. De beperkte interesse viel niet terug te voeren op de ‘stevige’ inhoud
van het symposiumprogramma. Daarin werd de balans opgemaakt van vijf jaar MBO- en
HBO-onderwijs in Flevoland en werden de toekomstperspectieven van de
onderwijsinstellingen en de studenten verkend, alsmede de verwachtingen van het
bedrijfsleven.
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Dagvoorzitter Andries Greiner verwelkomde vier inleiders: Mark Vlasblom
(directievoorzitter ROC van Flevoland), Rien Komen (directeur Hogeschool Windesheim
Flevoland), Wil van Woerkom (adviseur/onderzoeksmedewerker provincie Flevoland) en
Meine Breemhaar (directeur-eigenaar Breemhaar-Beheer). Drie studenten gaven een
overzicht van de MBO- en HBO-curricula die zij succesvol hadden gevolgd.
Een verslag van het symposium verscheen in december op onze website:
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_symposium_1_okt_2015,_v3.pdf.
Symposium ‘Flevolandse Bodem op een Keerpunt’ op 24 november
Een ietwat stroef verlopen voorbereiding verhinderde niet dat het middagsymposium
‘Flevolandse Bodem op een Keerpunt’ een mooie afsluiting van ons
activiteitenprogramma is geworden. De bijeenkomst werd geprogrammeerd naar
aanleiding van ‘2015 International Year of Soils’.
Voor de organisatie van de conferentie, die op 24 november plaatsvond in het
provinciehuis te Lelystad en 69 belangstellenden trok, tekende naast het genootschap
het Actieplan Bodem en Water Flevoland (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Dit is een
platform waarin Waterschap Zuiderzeeland, LTO Noord en de provincie Flevoland
gezamenlijk optrekken ter verbetering van waterbeheer en bodemkwaliteit.
Dagvoorzitter Wim Dijkman (programma-manager Actieplan Bodem en Water Flevoland)
introduceerde de inleiders Everhard van Essen (project- en accountmanager Noord van
Aequator Groen en Ruimte BV) en Arnold Michielsen (portefeuillehouder pachtzaken van
LTO Noord). Ook liet hij studenten van de Wageningse universiteit en enkele agrarische
ondernemers aan het woord over bodemkwaliteit en landgebruik. De voorzitter van
Genootschap Flevo verzorgde het welkomstwoord en de afsluiting van de conferentie.
Het symposiumverslag is in het eerste kwartaal van 2016 op de website van het
genootschap gepubliceerd:
http://genootschapflevo.nl/media/Verslag_symposium_24_nov_2015,_v2_met_foto's.pdf
2016 werpt zijn schaduw vooruit
De eerste activiteit van het verenigingsjaar 2016 vindt reeds medio januari plaats. Het
betreft een symposium over watersnoodrampen, waarbij organisator Nieuw Land
Erfgoedcentrum het genootschap heeft benaderd voor een partnerschap. Ten einde de
aanmeldingen voor het symposium in goede banen te leiden, werden reeds begin
december de uitnodigingen verspreid.
Activiteiten van derden
De digitaal bereikbare leden zijn vanaf april via e-mailberichten geattendeerd op de
volgende activiteiten van derden:
 een bijeenkomst over nieuwe stedenbouw en de Flevolandse steden Almere en
Lelystad (met excursie), op 25 april jl., georganiseerd door Stichting Architectuur
Landschap en Stedenbouw Lelystad (ALS), Kunstlinie/Schouwburg Almere en
Steunpunt Archeologie en Jonge Monumenten Flevoland (SAMF);
 het weekendfestival ‘Moving Power’ over aspecten van macht, van 26-28 juni jl.,
georganiseerd door Loods 32, een Lelystadse organisatie die kunst en cultuur
stimuleert en faciliteert;
 een zogenaamd ‘kennisdiner’ met Jaap Seidell over goede, gezonde en eerlijke
voeding, op 17 september a.s., georganiseerd door de VUvereniging.
 de conferentie ‘Oosterwold. De vraaggestuurde gebiedsontwikkeling’, door
verschillende partijen georganiseerd in Almere op 14 oktober;
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de bijeenkomst ‘Een gezonde stad, een groene stad’, georganiseerd in het kader
van het Studium Generale Almere op 29 oktober;
een expositie over de eerste ontwikkelingsjaren van Lelystad, in Nieuw Land
Erfgoedcentrum te Lelystad te zien van begin oktober tot begin januari;
een expositie van foto’s ingezonden voor een wedstrijd over het aanzien van
dijken in het IJsselmeergebied, georganiseerd door de Stichting Het Blauwe Hart
en dit najaar te zien in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad;
het verschijnen van het jeugdboek Arend Dubbels, zoon van Schokland.
Vertellingen over het leven van een Schokker jongen, onder pseudoniem
geschreven door genootschapslid Henk Licher;
een bijeenkomst over ‘China’, georganiseerd door KennisCafé Almere op 22
oktober;
een bijeenkomst over promotieonderzoek betreffende Flevoland, georganiseerd
door Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Steunpunt Archeologie en Monumenten
Flevoland op 19 november;
een bijeenkomst over ‘Bildung’, georganiseerd door KennisCafé Almere op 26
november.

De leden van Genootschap Flevo zijn traditiegetrouw door de stichting
Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) uitgenodigd voor de Cornelis Lelylezing. In 2015
werd die gehouden op 24 september in het stadhuis te Lelystad. Anne Joustra,
secretaris-directeur van de stadsregio Amsterdam, sprak over “De metropoolregio
Amsterdam, horen Lelystad en Almere daarbij?”. Ook werd het woord gevoerd door
Andries Greiner, oud-gedeputeerde van Flevoland en voorzitter van ons genootschap, en
Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland. Een verslag van de lezing is in
het eerste kwartaal van 2016 beschikbaar gekomen: http://www.cornelislelylezing.nl/wpcontent/uploads/2016/04/2015Lely-lezing-v2.pdf.
De genootschapsleden werden allen uitgenodigd voor de Vriendendag van Nieuw Land
Erfgoedcentrum, die op 18 december a.s. plaatsvond.
Bestuur
Voorzitter A.L. Greiner en ‘gewoon’ bestuurslid A.F.M. Michielsen stelden zich tijdens de
ledenvergadering beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar. De leden
stemden in met hun herbenoeming.
Mw. J.J.M. Vos-de Koeijer wenste haar bestuurslidmaatschap niet meer te continueren in
verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen de biologisch-dynamische
landbouw. Onder dankzegging voor haar inzet in de periode 2000-2014 ontving ze
tijdens de ledenvergadering de ‘Trippenloper’, het geschenk voor scheidende
bestuursleden.
Ter vervulling van de vacante bestuurszetel koos de ledenvergadering op voordracht van
het bestuur de heer P.C. van Maaren, burgemeester van de gemeente Urk. Van zijn
benoeming is melding gemaakt op onze website:
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=136&ayear=2015.
Op 14 september werd ir. J.C. de Koning voor een nieuwe termijn van twee jaar tot
bestuursadviseur benoemd. Zijn inbreng wordt door alle bestuursleden bijzonder op prijs
gesteld.
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Het bestuur vergaderde in 2015 op 9 maart, 14 september en 23 november. Voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester kwamen enkele malen voor
informeel overleg bijeen.
Het bestuur bestond op 31 december uit:
- A.L. Greiner (voorzitter);
- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter);
- dr. A.J. Geurts (secretaris);
- H.M.A. Strijbos (penningmeester);
- mw. H.R. Bogaards-Simonse;
- A. Gijsberts;
- ir. D.H.A. van Hemmen;
- P.C. van Maaren;
- A.F.M. Michielsen.

A.J. Geurts, secretaris
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