
 

 

 
 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

 

Datum: Woensdag 27 juni 2018 

Tijd:  11.15-12.15 uur (inloop vanaf 11.00 uur) 

Locatie: Haddock Watersport te Almere 

 

 

Agenda 

 

1. Opening: 

a. Begroeting 

b. Aanvullende agendapunten 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 juni 2017 (Bijlage I) 

3. Jaarverslag 2017 (Bijlage II) 

4. Financiële zaken: 

a. Financieel overzicht 2017 (Bijlage III) en verslag van de kascommissie 

b. Begroting 2018 (Bijlage IV) 

c. Benoeming van de kascommissie voor 2018 

5. Bestuurszaken: 

a. Voorstel tot herbenoeming van bestuurslid de heer D. van Hemmen (2e 

termijn) 

b. Voorstel tot verkiezing van mw. V. van der Goot tot bestuurslid 

6. Privacywetgeving 

7. Toekomstige activiteiten: 

a. Viering van 100 jaar Zuiderzeewet en 80 jaar Genootschap Flevo in 

november 2018 

b. Suggesties van leden voor bijeenkomsten of andere activiteiten zijn zeer 

welkom. Voor het genootschap is het van belang dat de onderwerpen sterk 

met het IJsselmeergebied verbonden zijn, relevant zijn qua actualiteit of 

vanuit sociaal-culturele invalshoek, en tot voldoende belangstellenden 

kunnen leiden. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting



1 

 

BIJLAGE I 

 

 

Genootschap Flevo 

Verslag van de algemene ledenvergadering van Genootschap Flevo op 23 juni 

2017 

(Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad) 

 

Aanwezig: 33 leden 

Afwezig met kennisgeving: 25 leden 

 

1. Opening 

 

a. Begroeting 

 

Voorzitter A.L. Greiner opent de vergadering om 10.20 uur en begroet de aanwezigen. 

Hij deelt mede dat dit de laatste bijeenkomst van het genootschap in Nieuw Land 

Erfgoedcentrum zal zijn. De taken van dit centrum zullen namelijk per 1 juli a.s. worden 

voortgezet door Erfgoedpark Batavialand en Het Flevolands Archief. 

 

De heer Greiner meldt dat om uiteenlopende valide redenen een groot deel van de 

bestuursleden afwezig is. Behalve de secretaris en hij houdt de heer D. van Hemmen het 

bestuursvaandel hoog. 

 

De voorzitter is van mening dat 2016 wederom een mooi verenigingsjaar is geweest met 

goed bezochte activiteiten. Genootschap Flevo heeft een unieke positie in het 

maatschappelijk middenveld van het IJsselmeergebied. Hij heeft het gevoel dat de 

vereniging nog groeit in die status. Het verheugt hem dat de excursie die na deze 

vergadering plaatsvindt niet alleen veel weerklank heeft gevonden bij de leden, maar ook 

een groot aantal geïnteresseerde introducees heeft getrokken. 

 

b. Aanvullende agendapunten 

 

Er worden geen aanvullende punten naar voren gebracht. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 juni 2016 

 

De voorzitter wijst erop dat bovenaan p. 2 wordt gemeld dat het genootschap zijn 

activiteiten niet kan realiseren zonder de steun van partners. In het jaarverslag 2016 is 

te lezen dat het gelukt is bij elk evenement een of meer instellingen of organisaties te 

betrekken. De heer Ch. Leeuwe prijst het beleid van het bestuur om gezamenlijk met 

anderen op te trekken bij het organiseren van symposia en excursies. 

 

De heer Greiner verzoekt de heer A.J. Geurts een update te geven over de ontvlechting 

van het Nieuw Land Erfgoedcentrum en de totstandkoming van Batavialand. De heer 

Geurts heeft dat in de vorige ledenvergadering op verzoek van de heer C. Dekker ook 

gedaan, maar deze was destijds niet zo tevreden over wat hij hoorde. Misschien dat 

nieuwe informatie hem nu milder stemt. 

De heer Geurts memoreert dat Nieuw Land Erfgoedcentrum per 1 juli a.s. wordt 

ontvlochten. Dat is zes maanden later dan vorig jaar was voorzien. Er bleken meer zaken 

geregeld te moeten worden dan gedacht, de procedures duurden langer dan gepland en 

uiteindelijk werd een ministeriële handtekening minder snel gezet dan verwacht. Het 

ontvlechten houdt in dat Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt afgeslankt tot Het Flevolands 

Archief (HFA), waar de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten 

Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde hun wettelijke archieftaken in onderbrengen. Het 

HFA zal een nauwe samenwerking aangaan met Het Utrechts Archief, zowel wat 

personeel, beleid als taakuitvoering betreft. De directeur van Het Utrechts Archief, mw. 
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Ch. Keijsper, wordt voor één dag in de week directeur van het HFA. De onderzoeks- en 

museale taken van Nieuw Land Erfgoedcentrum, alsmede een deel van de collecties (met 

name die van het voormalige Nieuw Land Poldermuseum en van het Sociaal Historisch 

Centrum voor Flevoland) zullen onderdak vinden bij de Stichting Erfgoedpark 

Batavialand. In deze stichting zal ook de Bataviawerf worden opgenomen. De maritieme 

Rijkscollectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is inmiddels in beheer 

gegeven aan Batavialand. Batavialand faciliteert ook de conservering van de IJsselkogge, 

die in 2016 bij Kampen boven water is gekomen. De provincie Flevoland heeft het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland en het Steunpunt Archeologie en 

Monumenten bij Batavialand ondergebracht, voorlopig respectievelijk voor drie en één 

jaar. Batavialand en HFA blijven gebruik maken van het gebouw van het erfgoedcentrum, 

waarvan het eigendom wordt overgenomen door de provincie Flevoland. HFA zal door 

bijdragen van de deelnemende partners worden gefinancierd. Batavialand ontvangt van 

de provincie enkele gewaarmerkte structurele subsidies plus een incidentele 

‘aanjaagsubsidie’ van zo’n € 2,7 miljoen. Batavialand zal in de toekomst grotendeels door 

middel van commerciële inkomsten het hoofd boven water moeten houden. 

De heer Dekker dankt de heer Geurts voor zijn betoog, maar blijft toch met de vraag 

zitten welk hoger doel er gediend is met het opsplitsen van Nieuw Land Erfgoedcentrum 

en het creëren van Batavialand. Wie wordt daar nu beter van? Geurts wijst erop dat alle 

culturele instellingen aan de Lelystadse kust rond 2010 vreesden voor hun voortbestaan. 

Toen is het idee ontstaan om samenwerking, waarvan eerder ook al eens sprake is 

geweest, concreet inhoud te gaan geven. Het proces heeft echter zo lang geduurd dat de 

bordjes tijdens de rit al eens zijn verhangen of zelfs van hun spijkers gevallen. 

 

Inzake het verslag wordt verder geen toelichting verlangd, noch worden er correcties of 

aanvullingen gemeld. De voorzitter constateert met instemming van de aanwezigen dat 

het verslag daarmee is goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2015 

 

Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen bij het Jaarverslag 2016; het wordt 

onveranderd vastgesteld. De secretaris zal het verslag op de website publiceren. 

 

De heer Geurts vraagt de leden of zij het op prijs stellen om de attenderingsberichten te 

blijven ontvangen. Hij stuurt ze op onregelmatige tijdstippen aan de leden die digitaal 

bereikbaar zijn. Hij is er op eigen initiatief mee begonnen. Verschillende aanwezigen 

maken duidelijk dat het verwijzen naar interessante publicaties, studiebijeenkomsten en 

wetenswaardigheden zeer gewaardeerd wordt. De secretaris deelt mede er derhalve ook 

in 2017 mee door te gaan. 

 

4. Financiële zaken 

 

a. Financieel overzicht 2016 en verslag van de kascommissie 

 

Penningmeester H.M.A. Strijbos is in Griekenland herstellende van ziekte en kan vandaag 

niet aanwezig zijn. Hij is ook niet in de gelegenheid geweest de kascommissie bijeen te 

roepen. Balans en exploitatieoverzicht zijn wel in de bestuursvergadering van maart aan 

de orde geweest. Er is toen geconstateerd dat het kleine tekort van € 151,43 een gevolg 

is van de verslaglegging van twee symposia uit 2015 en de catering van het 

Erfgoedsymposium van 24 juni 2016. Verdere toelichting op het financiële overzicht 2016 

wordt door geen van de aanwezigen verlangd. 

 

De voorzitter stelt voor het overzicht goed te keuren, onder de voorwaarde dat de 

kascommissie op een later tijdstip geen ongerechtigheden ontdekt. Als de kascommissie 

t.z.t. kan instemmen met de cijfers van balans en exploitatie wordt daarmee het bestuur 

décharge verleend. De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel. 
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b. Begroting 2017  

 

De begroting 2017 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

c. Benoeming van een nieuwe kascommissie 

 

De huidige kascommissie, bestaande uit de leden P. Groen en J.C. Helder, blijft nog in 

functie totdat de jaarstukken 2016 zijn gecontroleerd. Daarna is de benoeming van een 

geheel nieuwe commissie aan de orde, omdat de heer Helder vermoedelijk zal toetreden 

tot het bestuur (zie hierna agendapunt 5c). De heer Greiner stelt de vergadering voor om 

de benoeming van een nieuwe kascommissie voor te behouden aan het Dagelijks 

Bestuur. De aanwezigen kunnen zich in dit voorstel vinden. 

 

5. Bestuurszaken 

 

5a. Voorstel tot herbenoeming van bestuurslid mw. M. Gauthier 

 

Vice-voorzitter mw. Gauthier heeft er één bestuurstermijn op zitten. Ze kandideert zich 

voor een nieuwe periode, waarbij ze zich wel het recht voorbehoudt om eventueel 

tussentijds terug te treden. De heer Greiner noemt haar een waardevolle kracht voor het 

bestuur – zo heeft ze samen met de heer Van Hemmen de excursie van vandaag 

voorbereid – en beveelt haar benoeming van harte aan. De leden stemmen met het 

voorstel in. 

 

5b. Voorstel tot herbenoeming van bestuurslid de heer A. Gijsberts 

 

De heer Gijsberts is al vele jaren een vertrouwd gezicht niet alleen in de gelederen van 

Genootschap Flevo, maar ook in het Flevolandse bedrijfsleven en de provinciale politiek. 

Hij beschikt over een veelzijdig netwerk en is erg begaan met de ontwikkelingen in 

Flevoland. Het bestuur stelt voor hem een derde, tegelijk statutair laatste termijn als 

bestuurslid te gunnen. De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel tot herbenoeming. 

 

5c. Voorstel tot benoeming van de heer J.C. Helder tot bestuurslid, beoogd 

penningmeester en ledenadministrateur 

 

Alvorens de voorzitter de benoeming van de heer Helder in stemming wil brengen, 

verzoekt hij deze zich kort voor te stellen. De heer Helder memoreert dat hij begin maart 

2016 lid van het genootschap is geworden, eind juni 2016 lid van de kascommissie werd 

en dit voorjaar werd aangezocht om tot het bestuur toe te treden; het kan vlot gaan met 

iemands ‘genootschapscarrière’, zo concludeert hij. De heer Helder heeft bij verschillende 

overheden gewerkt en is gespecialiseerd op financieel en juridisch-bestuurlijk terrein. 

Vanaf 1982 is hij werkzaam in Flevoland. Als penningmeester heeft hij vooral bij een 

Drontense volleybalvereniging ervaring opgedaan. Voorzitter Greiner deelt mede dat het 

bestuur in hem een goede opvolger ziet van de terugtredende penningmeester de heer 

H.M.A. Strijbos. De heer Helder is ook bereid de ledenadministratie op zich te nemen, 

een aanbeveling van de kascommissie 2015. Vervolgens wordt met een luid applaus het 

benoemingsvoorstel aangenomen. 

 

5d. Afscheid van de heer B. Strijbos als bestuurslid en penningmeester 

 

Zoals eerder vermeld moet de heer Strijbos om gezondheidsredenen vandaag verstek 

laten gaan. Zijn terugtreden als bestuurslid zal derhalve nu niet meer dan een formele 

mededeling kunnen zijn. Voorzitter Greiner dankt de heer Strijbos voor zijn inzet als 

penningmeester in de afgelopen vier jaar. Het bestuur had de ‘Trippenloper’, het beeldje 

dat scheidende bestuursleden wordt aangeboden, al in gereedheid gebracht voor 

overhandiging, maar deze handeling zal op een later tijdstip plaatsvinden. 
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6. Toekomstige activiteiten 

 

a. Floriade-symposium in oktober 2017 

 

De voorzitter deelt mede dat dit najaar het genootschap voor de vierde keer in een 

symposium aandacht zal besteden aan de Floriade 2022. De Almeerse wethouder Tj. 

Herrema zal onze samenwerkingspartner zijn. Bestuurslid Gijsberts neemt de organisatie 

van de conferentie op zich. Hij is daarvoor de geschikte persoon, omdat hij is benoemd 

als een soort ‘verbindingsofficier’ tussen de Floriade-organisatie en het bedrijfsleven. Een 

datum voor het symposium is nog niet vastgesteld, maar gedacht wordt aan een tijdstip 

medio oktober. 

 

b. Activiteiten in het kader van ‘2018: 100 jaar Zuiderzeewet’ 

 

De bestuurscommissie voor het herdenkingsjaar 2018, bestaande uit de heren Greiner en 

Van Maaren, en mw. H. Bogaards-Simonse, wil graag activiteiten ontwikkelen waar ook 

jongeren bij betrokken kunnen worden. 

 

Vanuit de commissie is er inzet geweest om de CPNB te bewegen de Zuiderzeewerken als 

thema voor de Boekenweek 2018 te kiezen. Helaas heeft dit niet tot een positief 

resultaat geleid. Misschien dat er in het kader van het Boekenweekessay nog iets met het 

IJsselmeergebied wordt gedaan. 

 

De heer Greiner meldt dat het Flevolandse provinciebestuur de trekker is van het vieren 

van ‘100 jaar Zuiderzeewet’. Gestreefd wordt naar aan jaar lang activiteiten in het 

IJsselmeergebied met vier ‘hoogtepunten’: de opening van het Waddencentrum op de 

Afsluitdijk (21 maart 2018), de herdenking van de Zuiderzeewet in Lelystad (14 juni 

2018), de opening van de Deltagoot in het Waterloopbos (8 september) en de onthulling 

van een landschapskunstwerk in Dronten (november). 

 

Lid P. Nijhof vraagt nog even extra aandacht voor het Waterloopbos, dat in 2016 een 

Rijksmonument is geworden. Er zal in dit bos op een unieke wijze worden omgegaan met 

de waterbouwkundige schaalmodellen van het voormalige Waterloopkundig 

Laboratorium: sommige worden hersteld, andere geconsolideerd en weer andere 

overgelaten aan de elementen. Er is een prachtig geïllustreerd boek verschenen, waarin 

betrokkenen bij dat Laboratorium vertellen over hun werkzaamheden: Het Waterloopbos. 

Verhalen over het Waterloopkundig Laboratorium. Hoe in de Noordoostpolder een 

buitengewoon natuurmonument ontstond (Wageningen, Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. 

Natuurmonumenten, 2017). 

 

De heren Greiner en Van Maaren zijn door de provincie aangezocht om als ambassadeurs 

van het jubeljaar 2018 op te treden. 

 

De voorzitter deelt mede dat de provincie op 14 juni jl. een groot aantal instellingen en 

organisaties bijeen heeft geroepen voor een soort startbijeenkomst. Genootschap Flevo 

was ook uitgenodigd. Hem is toen gebleken dat er bij Staatsbosbeheer en bij de 

Oudheidkundige Vereniging Herderwich belangstelling voor samenwerking met onze 

vereniging bestaat. 

 

De heer E. Voigt brengt naar voren dat zijn jarenlange onderzoek naar leven en werken 

van ir. Cornelis Lely in 2018 zal uitmonden in een boek. Een uitgever heeft hij reeds 

gevonden; een geschikte presentatiedatum moet nog worden vastgesteld. Ook deelt hij 

mede dat hij voor 2018 al twaalf lezingen over Lely in zijn agenda heeft staan. Verder 

meldt hij zijn goede contacten met de heer Jan Lely, de kleinzoon van Cornelis. Deze 

beschikt nog over het originele bureau van zijn grootvader. Voor dit meubelstuk wordt 

een locatie gezocht waar het op passende wijze gepresenteerd kan worden. 
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De heer H. de Heij mist bij de toelichting op de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’ de 

betrokkenheid van de Rijksoverheid en de Wieringermeer. De Wieringermeer is thans 

onderdeel van de gemeente Hollands Kroon en zal via de kring van Zuiderzeegemeenten 

vast en zeker een bijdrage leveren aan de festiviteiten, aldus de heer Greiner. Over de 

inbreng van het Rijk is nog weinig duidelijkheid. Bij het Waddencentrum is uiteraard 

Rijkswaterstaat nauw betrokken. 

 

7. Suggesties van leden voor toekomstige activiteiten 

 

De volgende suggesties worden naar voren gebracht: 

 door de heer H. Linzel: themabijeenkomsten over verbindingen (welke grote 

infrastructurele projecten worden er gepland en wat zijn hun effecten?) en over 

overdracht van kennis en ervaringen door de verschillende generaties in de 

IJsselmeerpolders (welke leerprocessen en inzichten zijn waardevol voor de 

toekomst?). 

 door de heer P. Offerman: een bijeenkomst over de luchthaven Lelystad (wat 

gebeurt daar momenteel, welke gevolgen heeft dat en welke positie krijgt het 

vliegveld in de toekomst?). 

 door de heer Greiner: een symposium over Flevoland als ‘schakelprovincie’ op 

verschillende terreinen. 

 

8. Rondvraag 

 

De heer Nijhof wijst erop dat Lelystad dit jaar de komst van de eerste inwoners, nu een 

halve eeuw geleden, herdenkt. De Commissie Flevoland van de Erfgoedvereniging 

Heemschut schenkt aan ’50 jaar Lelystad’ aandacht tijdens een studie- en excursiedag op 

8 september a.s. Nijhof zou daar de leden van Genootschap Flevo ook voor willen 

uitnodigen. Secretaris Geurts wil graag de invitatie ontvangen en zal voor verspreiding 

zorg dragen. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur. 
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BIJLAGE II 

 

 

Genootschap Flevo 

Jaarverslag 2017 

 

Algemeen 

 

Actueel 

 

Ook in 2017 volgde Genootschap Flevo met zijn activiteiten de actualiteit. Bodemdaling, 

de Marker Wadden en problemen op de arbeidsmarkt bleken onderwerpen te zijn 

waarvoor de vereniging ruime belangstelling wist te wekken. Het voornemen om dit 

verenigingsjaar – net als in 2015 en 2016 – aandacht te schenken aan de voorbereiding 

van de Almeerse Floriade kon helaas niet geëffectueerd worden. Dit thema is 

doorgeschoven naar 2018. Het bestuursbeleid om een aantal onderwerpen met 

regelmaat te laten terugkeren in de programmering van de genootschapsactiviteiten zal 

de komende jaren worden voortgezet. 

 

Herdenken 

 

Het genootschap bleef het initiatief van de provincie Flevoland om in 2018 met 

bijzondere activiteiten ‘100 jaar Zuiderzeewet’ te vieren nauwgezet volgen. De 

genootschapsvoorzitter en oud-gedeputeerde A.L. Greiner en het bestuurslid en 

burgemeester van Urk P.C. van Maaren werden door het provinciebestuur aangezocht om 

samen met anderen ambassadeurs van het jubeljaar te worden. 

 

Onze werkgroep ‘1918-2018’ – bestaande uit de bestuursleden H.R. Bogaards-Simonse, 

A.L. Greiner (voorzitter) en P.C. van Maaren – probeerde via een intermediair interesse 

voor het Zuiderzeeproject te wekken bij de organisatie van de nationale Boekenweek, 

helaas zonder resultaat. Ideeën om een of meer activiteiten voor jongeren te 

ontwikkelen, werden niet verder uitgewerkt toen bleek dat andere instellingen en 

organisaties reeds ruim aandacht aan deze doelgroep zouden besteden. Aan het einde 

van het verenigingsjaar besloot de werkgroep zich te richten op het organiseren van een 

groot evenement in november 2018 waarin men ‘100 jaar Zuiderzeewet’ en ’80 jaar 

Genootschap Flevo’ met elkaar wil verbinden. 

 

Leden 

 

De ledenadministratie werd in de eerste helft van het jaar net als voorheen nog verzorgd 

door de secretaris. In juli nam de nieuwe penningmeester deze administratie over. 

Daarmee werd tegemoetgekomen aan een suggestie die de kascommissie in juni 2016 

deed. De nieuwe ledenadministrateur wist de digitale bereikbaarheid van de leden te 

optimaliseren. Aan het einde van het verslagjaar waren er nog slechts vier leden 

waarmee het bestuur via de traditionele postkanalen contact onderhield. 

 

Op 1 januari telde Genootschap Flevo 253 leden. Door opzeggingen was dit ledental vijf 

lager dan waarmee het boekjaar 2016 was geëindigd. Door overlijden, opzegging en het 

schrappen van de ledenlijst van personen die – zelfs na meerdere aanmaningen – hun 

contributie 2017 niet voldeden, trad een verdere daling van het ledental op. Elf nieuwe 

aanmeldingen wogen tegen deze teruggang niet tegen op. Op 31 december telde de 

vereniging 239 leden. 

 

Ledenactiviteiten 

 

Symposium ‘Bodemdaling. Het vervolg’ op 20 april 
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In vervolg op een symposium in 2015 werd voor de voorjaarsactiviteit het thema 

‘bodemdaling’ geagendeerd. Er werd samen met Waterschap Zuiderzeeland en Stichting 

Erfgoedpark Batavialand in Lelystad een conferentie georganiseerd waarin niet alleen een 

actuele stand van zaken werd gegeven, maar ook werd vooruit gekeken naar nieuwe 

signaleringstechnieken, maatregelen om bodemdaling een halt toe te roepen en 

stedelijke problematiek. Welkomstwoorden werden gesproken door de directeur van 

Batavialand H. Maris en genootschapsvoorzitter A.L. Greiner. Daarna vonden er onder 

leiding van dagvoorzitter mw. A. van der Heijden, programmamanager fysieke 

leefomgeving en duurzaamheid, verschillende inleidingen en een discussie met de zaal 

plaats. Sprekers waren R. Nieuwenhuis (senior beleidsadviseur van Waterschap 

Zuiderzeeland), R. Hanssen (hoogleraar aardobservatie aan de Technische Universiteit 

Delft), A. Snaterse (adviseur beheer openbare ruimte Gemeente Almere), E. 

Goedegebuure (akkerbouwer en deelnemer aan Stichting Veldleeuwerik), G. Roovers 

(senior adviseur bij de Antea Group en lector ‘Bodem en ondergrond’ aan de Hogeschool 

Saxion) en mw. G. van Os (senior onderzoeker bij Wageningen UR en lector ‘Duurzaam 

bodembeheer’ aan de Aeres Hogeschool). De conferentie trok 76 deelnemers. Een 

verslag werd gepubliceerd op de website van het genootschap: 

http://www.genootschapflevo.nl/media/20_april_2017,_v2.pdf. 

 

Ledenvergadering op 23 juni 

 

De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats bij Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad, 

voorafgaande aan de Marker Waddenexcursie. Expliciet werd er door de leden steun 

uitgesproken voor het beleid om bij activiteiten samenwerkingspartners te zoeken en 

leden via digitale attenderingsberichten te informeren over genootschapsaangelegen-

heden en andere zaken. Daarna gaf de secretaris op verzoek van de voorzitter een 

update over de ontvlechting van Nieuw Land Erfgoedcentrum en de totstandkoming van 

Erfgoedpark Batavialand. Vervolgens werd ingestemd met de jaarstukken 2016, zij het 

dat het goedkeuren van het financiële verslag gebeurde op voorwaarde dat de 

kascommissie op een later tijdstip daar ook mee zou kunnen instemmen. De benoeming 

van een nieuwe kascommissie werd aan het Dagelijks Bestuur gedelegeerd. Daarna vond 

de (her)benoeming van bestuursleden plaats en werd formeel afscheid genomen van de 

penningmeester. Tenslotte werd aandacht besteed aan toekomstige activiteiten. 

33 leden woonden de vergadering bij. 

 

Op 2 oktober werd aan de leden meegedeeld dat de kascommissie akkoord was gegaan 

met het financiële verslag 2016 en dat de heren N. Abcouwer en G. Benning hadden 

ingestemd lid te worden van de nieuwe kascommissie. 

 

Marker Waddenexcursie op 23 juni 

 

De aankondiging dat er een excursie naar de Marker Wadden georganiseerd zou worden, 

leidde terstond tot een stormloop van belangstellenden. Na een week moest al een 

wachtlijst worden aangelegd, omdat de capaciteit van het schip waarmee gevaren zou 

worden, de koftjalk ‘Toekomst’, beperkt was tot 55 personen. 

De excursie begon met een inleiding van drs.ing. R. Posthoorn in Nieuw Land 

Erfgoedcentrum, die door 70 personen werd bijgewoond. Het betoog van de 

projectdirecteur Marker Wadden van Natuurmonumenten bood een helder kader voor het 

bezoek aan het eerste nieuwe eiland in het Markermeer. 

De boottocht (met een lunch op de heenreis en een drankje op de terugreis), alsmede de 

wandeling met toelichting op de zandplaat werden door de excursiegangers zeer positief 

gewaardeerd. Veel deelnemers waren onder de indruk van de voortvarendheid waarmee 

het project Marker Wadden wordt uitgevoerd. 

Op de website van het genootschap werden een excursieverslag en een fotogalerij van 

het succesvolle Marker Waddenevenement gepubliceerd: 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=184 en 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=185. 

http://www.genootschapflevo.nl/media/20_april_2017,_v2.pdf
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=184
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=185
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Uitstel Floriadesymposium 

 

In overleg met de Almeerse wethouder Tj. Herrema was afgesproken dat Genootschap 

Flevo in 2017 voor de derde maal en met steun van de gemeente Almere een 

Floridasymposium zou organiseren. Toen de voor oktober geagendeerde conferentie 

voorbereid moest gaan worden, bleek dat er nog veel onduidelijkheid rond allerlei 

aspecten van  de Floriade bestond en uitstel aan te raden was. Het bestuur besloot 

daarop de Floriade-activiteit te verschuiven naar het voorjaar van 2018. 

 

Symposium ‘De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt’ op 22 november 

 

Als alternatief voor het Floriadesymposium besloot het bestuur zich aan te sluiten bij een 

initiatief van de Flevolandse afdeling van de VU Vereniging om de actuele 

arbeidsmarktproblematiek te bespreken in een avondsymposium. De gezamenlijke 

conferentie voltrok zich in het Leger des Heilsgebouw in Almere Muziekwijk. Onder de 

titel ‘De nieuwe (mis)match op de arbeidsmarkt’ verzorgde prof.dr. H. de Groot, 

hoogleraar Regionale economische dynamiek aan de VU en kroonlid van de SER, een 

inleiding. Aansluitend hield mw. F. de Jonge, wethouder van Almere, een co-referaat. 

Voorzitter A.L. Greiner leidde de bijeenkomst, waarvan ook een geanimeerde discussie 

deel uitmaakte, in goede banen. Er waren 45 deelnemers. 

De powerpoint-presentatie van prof. De Groot, alsmede een beknopt verslag van het 

symposium en een fotogalerij van de activiteit werden gepubliceerd op onze website: 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=191, 

http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=17&cid=95 en 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=190 

 

Activiteiten van derden 

 

De genootschapsleden ontvingen uitnodigingen voor: 

- voor het evenement ‘Tegendraads. Vijftig jaar stedenbouwkundige ontwikkeling’ 

(lezingen, rondetafelgesprek en busexcursie), dat de afdeling Flevoland van de 

Erfgoedvereniging Heemschut op 8 september organiseerde; 

- voor de Cornelis Lelylezing, die op 20 september werd georganiseerd door de Stichting 

Kennistransfercentrum Flevoland; spreker was Z. Hemel en als coreferent trad F. van 

Alkemade op. 

- voor de presentatie van het 27ste Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland, getiteld 

Bewogen verleden op 22 december door Erfgoedpark Batavialand. 

 

De digitaal bereikbare leden hebben in het verenigingsjaar 2017 vijf maal per e-mail 

attenderingsberichten ontvangen waarin naast op genootschapszaken op activiteiten van 

derden en interessante ontwikkelingen in het IJsselmeergebied werd geattendeerd, 

zoals: 

 de giften van de Postcodeloterij ten gunste van de natuurontwikkeling in het 

IJsselmeergebied; 

 de publicatie van columns van Marten Bierman door de IJsselmeervereniging; 

 het verschijnen van een boek over de prehistorische Swifterbantcultuur; 

 de neerslag van het symposium ‘Watersnoodrampen van alle tijden. Pompen of 

verzuipen’ op de website van Nieuw Land Erfgoedcentrum en in het Cultuur 

Historisch Jaarboek 2016; 

 de aankondiging van een bijeenkomst van de VUVereniging over kunstmatige 

intelligentie, robotica en onze toekomst; 

 het overlijden van ir. J.C. de Koning;  

 het verschijnen van een rijk geïllustreerd boek over het Waterloopbos. 

 een aankondiging van een boekje over beeldende kunst in de openbare ruimte 

van Almere, samengesteld door Marie-Josée Röselaers; 

 de Visserijdag in Spakenburg op 2 september; 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=191
http://genootschapflevo.nl/index.php?miid=17&cid=95
http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=15&cid=190
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 de tentoonstelling ‘Once more with feeling. Een sociaal perspectief op 40 jaar 

Land Art in Flevoland’, in Kunstlinie Almere Flevoland; 

 de Lelystadbijeenkomst van Heemschut Flevoland op 8 september; 

 de Open Monumentendag, met name in Almere en in Museum Schokland; 

 de Cornelis Lelylezing op 20 september; 

 de toegankelijkheid van Batavialand met de Museumkaart en de exposities 

‘Gezonken schatten’ en ‘Oog voor Lelystad’; 

 de viering van het 45-jarig bestaan van de IJsselmeervereniging op 4 november; 

 de uitnodiging voor het Glavimans Symposium ‘Scheepsbouw op de grens van 

middeleeuwen en renaissance’, dat op 13 oktober op de Bataviawerf zou 

plaatsvinden; 

 de erfgoedlunches welke door het Steunpunt Archeologie en Monumenten 

Flevoland worden georganiseerd; 

 de uitgave van de biografie Will Otto (1919-2008), startmotor van Flevoland 

(Eelde, 2017); 

 de Maand van de Geschiedenis in Flevoland; 

 de presentatie van de IJsselmeerbiografie tijdens het Deltacongres van 2 

november; 

 de vaststelling van de Omgevingsvisie FlevolandStraks op 8 november; 

 de uitgave van de Canon van Dronten. Van Swifterbantcultuur tot Hanzelijn; 

 de viering van van ‘100 jaar Zuiderzeewet’; 

 een kunstexpositie in Museum Nagele n.a.v. ’Buitengewoon Noordoostpolder. 75 

jaar droog’ en ‘Van Zuiderzee tot meer. 100 jaar Zuiderzeewet’. 

 

Bestuur 

 

De bestuursleden M. Gauthier en A. Gijsberts stelden zich tijdens de ledenvergadering 

van 23 juni beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar. De leden 

stemden in met hun herbenoeming. Als nieuw bestuurslid werd de heer J.C. Helder 

gekozen. Hij nam de zetel in die vacant was geworden doordat penningmeester H.M.A. 

Strijbos zich niet kandideerde voor een nieuwe termijn. Aangezien Strijbos wegens ziekte 

de ledenvergadering niet kon bijwonen, werd in deze bijeenkomst weliswaar formeel 

afscheid van hem genomen, maar kreeg hij de ‘Trippenloper’, de sculptuur voor afscheid 

nemende bestuurders, later thuis aangereikt. 

  

De heer Helder had bij zijn kandidaatstelling aangegeven bereid te zijn naast het 

penningmeesterschap ook de ledenadministratie op zich te nemen. Deze administratie 

werd hem in juli overgedragen door de secretaris. De uitoefening van het 

penningmeesterschap kon niet eerder dan in september geëffectueerd worden. Pas toen 

liet de gezondheidstoestand van de heer Strijbos toe dat hij zijn taken afrondde. De 

kascommissie stemde in met het financiële overzicht 2016, en de financiële bescheiden 

van het genootschap werden de nieuwe penningmeester ter hand gesteld. De heer 

Helder ging met voortvarendheid aan de slag en zorgde er o.a. voor dat de achterstallige 

boekhouding 2017 op orde werd gebracht. 

De nieuwe penningmeester/ledenadministrateur werd geïntroduceerd op de website van 

het genootschap: 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=179&ayear=2017. 

 

In dit verslagjaar overleed onverwacht bestuursadviseur ir. J.C. de Koning, die ook 

jarenlang bestuurslid van onze vereniging is geweest. Zijn heengaan werd in een 

condoleancebrief aan zijn familie, in een attenderingsbericht voor de leden en op de 

genootschapswebsite betreurd. Tot op het laatst van zijn leven legde hij een grote 

betrokkenheid bij de vereniging aan de dag. 

 

Het bestuur vergaderde in 2016 op 16 maart, 14 september en 30 november. Voorzitter, 

plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester hadden als ‘Dagelijks Bestuur’ 

enkele malen informeel overleg. 

http://www.genootschapflevo.nl/index.php?miid=8&cid=179&ayear=2017
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Het bestuur bestond op 31 december uit: 

- A.L. Greiner (voorzitter); 

- mw. M.E.N. Gauthier (plaatsvervangend voorzitter); 

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

- J.C. Helder (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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