
1 
 

 

 
organiseert op vrijdag 23 juni 2017 een excursie naar de 

 

Marker Wadden 
 

voorafgegaan door een algemene ledenvergadering 

en een inleiding door drs.ing. Roel Posthoorn (Natuurmonumenten) 
 

 

 
 
 

De kaart van Nederland verandert. In het noordoosten van het 
Markermeer, op ongeveer vier kilometer van de Houtribdijk die Enkhuizen 

en Lelystad met elkaar verbindt, is de aanleg van de Marker Wadden in 
volle gang. Natuurmonumenten legt samen met Rijkswaterstaat en 

Boskalis een archipel aan die de natuurontwikkeling in het Markermeer 
een enorme impuls moeten geven. De aanleg is begonnen in 2016 en de 

eerste fase zal zijn afgerond in 2020. Het nieuwe eilandenrijk zal met het 
onderwaterlandschap een oppervlakte beslaan van 750 hectare. 

 
Genootschap Flevo biedt zijn leden (en hun introducees) de unieke 

gelegenheid om nu al de nieuwe natuureilanden te bezoeken. Vanuit 
Bataviahaven wordt er met de koftjalk ‘Toekomst’ naar de Marker Wadden 

gevaren. De ‘Toekomst’ is de grootste tjalk ooit in Friesland gebouwd, 

werd in 2001 te water gelaten en maakte een jaar later zijn eerste 
zeiltocht. Het is één van de jongste schepen in de vloot van NAUPAR, de 

samenwerkingsorganisatie van Nederlandse zeilrederijen. 
(zie: https://www.naupar.nl/toekomst). 

 
De excursie omvat niet alleen de zeiltocht van en naar de Marker Wadden, 

maar ook een bezoek aan een van de opgespoten eilanden, een 
deskundige inleiding, een lunch en diverse consumpties. 

https://www.naupar.nl/toekomst
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Programma 23 juni 2017 

 
Ledenvergadering in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad: 

10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee. 
10.15 uur Algemene ledenvergadering (zie hierna pp. 5-6). 

 
Inleiding excursie in Nieuw Land Erfgoedcentrum: 

11.15 uur Koffie en thee. 
11.30 uur Presentatie door drs.ing. Roel Posthoorn, projectdirecteur 

Marker Wadden (Natuurmonumenten). 
 

Verplaatsing naar Bataviahaven: 
12.00 uur Wandeling van Nieuw Land Erfgoedcentrum naar 

Bataviahaven; inscheping in de koftjalk ‘Toekomst’. 
 

Excursie: 

12.30 uur Vertrek van het schip. 
 

Aan boord wordt een boerenlunch geserveerd, bestaande uit 
dikke plakken rustiek boerenbrood, rijkelijk belegd met o.a. 

achterham, fricandeau, Goudse kaas en ‘gezond’. 
 

Koffie, thee, frisdranken en binnenlandse gedistilleerde 
drankjes zijn tijdens de excursie inclusief. 

  
Tijdens de gehele middag is de heer Roel Posthoorn aanwezig 

voor informatie en uitleg. 
 

 Een van de Marker Wadden wordt tijdens de excursie bezocht. 
 

 N.B. Aan boord van de ‘Toekomst’ zijn toiletten aanwezig. 

 
17.30 uur Terugkeer in Bataviahaven; einde van de excursie. 
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Aanmelding 

 

Indien u wilt deelnemen aan de excursie moet u zich vóór 17 juni a.s. 
aanmelden bij de secretaris van Genootschap Flevo André Geurts, bij 

voorkeur per e-mail: a.geurts78@chello.nl. U kunt ook een brief aan de 
secretaris sturen: Schoutstraat 62, 1315 EX ALMERE.  

 
Introducees zijn van harte welkom. 

 
Vermeld s.v.p. in uw aanmeldingsbericht: 

- uw naam, adres en telefoonnummer; 
- de naam/namen van de introducee(s); 

- eventuele dieetwensen. 
 

Het aantal deelnemers aan de excursie is beperkt tot 55 personen. Meld u 
dus tijdig aan. In volgorde van binnenkomst worden de aanmeldingen 

geregistreerd. 

 
Ook indien u niet aan de excursie, maar wel aan de ledenvergadering wilt 

deelnemen, wordt u verzocht de secretaris daarvan in kennis te stellen. 
Het aantal deelnemers aan de ledenvergadering kent uiteraard geen 

limiet. 
 

 
Deelnemersbijdrage 

 
De kosten van de excursie (inleiding, zeiltocht, lunch, drankjes aan boord, 

bezoek aan de Marker Wadden en deskundige begeleiding) bedragen 
€45,00 per persoon. 

 
Tegelijk met uw aanmelding dient het verschuldigde bedrag te worden 

overgemaakt op IBAN NL53 INGB 0000 3498 18 ten name van 

Genootschap Flevo. Vermeld s.v.p. de namen van de deelnemers op uw 
overschrijving. 

 
Indien u alleen de algemene ledenvergadering wilt bijwonen, hoeft u 

uiteraard niets te betalen. 
 

 
Praktische zaken 

 
De ledenvergadering en het begin van de excursie vinden plaats in Nieuw 

Land Erfgoedcentrum, Oostvaardersdijk 113, 8242 PA LELYSTAD. 
 

Bij Nieuw Land is alleen betaald parkeren mogelijk: in de VOC-garage of 
op de parkeerterreinen van Bataviastad. 

Route-informatie: http://www.nieuwlanderfgoed.nl/organisatie/contact-

en-route. 

mailto:a.geurts78@chello.nl
http://www.nieuwlanderfgoed.nl/organisatie/contact-en-route
http://www.nieuwlanderfgoed.nl/organisatie/contact-en-route
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Nieuw Land Erfgoedcentrum en Bataviahaven zijn ook gemakkelijk per 

openbaar vervoer bereikbaar; zie: http://9292.nl/. 
 

U wordt aangeraden met stevig schoeisel aan de excursie deel te nemen. 
Er wordt uiteraard gehoopt dat de excursie tijdens goede weers-

omstandigheden zal plaatsvinden. Stel u kort voor 23 juni in kennis van 
de actuele weerssituatie en zorg indien onverhoopt nodig voor voldoende 

bescherming tegen regen en wind. 

  

http://9292.nl/
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Genootschap Flevo 

 

 
Datum: Vrijdag 23 juni 2017 

Tijd:  10.15-11.15 uur 
Locatie: Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad 

 
 

Agenda 
 

1. Opening: 
a. Begroeting 

b. Aanvullende agendapunten 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 juni 2016 

(Bijlage I) 
3. Jaarverslag 2016 (Bijlage II) 

4. Financiële zaken: 

a. Financieel overzicht 2016 (Bijlage III) en verslag van de 
kascommissie 

b. Begroting 2017 (Bijlage IV) 
c. Benoeming van een nieuwe kascommissie 

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

(2e termijn) 
b. Voorstel tot herbenoeming van bestuurslid de heer A. 

Gijsberts (3e termijn) 
c. Voorstel tot benoeming van de heer J.C. Helder tot 

bestuurslid, beoogd penningmeester en ledenadministrateur 
d. Afscheid van de heer B. Strijbos als bestuurslid en 

penningmeester 
6. Toekomstige activiteiten: 

a. Floriade-symposium in oktober 2017 

b. Activiteiten in het kader van ‘2018: 100 jaar Zuiderzeewet’ 
7. Suggesties van leden voor toekomstige activiteiten 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
 

Bijlagen 
 

De bijlagen worden net als in de afgelopen jaren niet met de agenda mee 
gezonden. Hierna treft u beknopte samenvattingen van deze stukken aan. 

De volledige bijlagen kunt u vanaf 10 juni a.s. vinden bij de aankondiging 
van de ledenvergadering onder de knop ‘Agenda’ van onze website 

www.genootschapflevo.nl. Ook kunt u ze bij de secretaris opvragen; u 
krijgt ze dan na 10 juni toegestuurd. De secretaris heeft op 23 juni a.s. 

een exemplaren ter inzage in de ruimte waar de ledenvergadering wordt 

gehouden. 

http://www.genootschapflevo.nl/
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Bijlage I 

 
Tijdens de ledenvergadering op 24 juni werd de overleden oud-voorzitter 

B.J. Blikman herdacht en het zieke bestuurslid A.J. Gijsberts een riem 
onder het hart gestoken. Ook werden de bestuursleden H.R. Bogaards-

Simonse en A.J. Geurts voor 4 jaar herbenoemd. Het Jaarverslag 2015, 
het Financieel overzicht 2015 en de Begroting 2016 kregen de instemming 

van de aanwezige leden. Zij kozen ook een nieuwe kascommissie en 
gingen akkoord met de verhoging van de contributie tot €30,00 met 

ingang van het verenigingsjaar 2017. Vervolgens werd een overzicht 
gegeven van de genootschapsevenementen die nog in 2016 waren 

voorzien en deden leden suggesties voor toekomstige activiteiten. 
 

Bijlage II 
 

In 2016 zette het bestuur er zich voor in om activiteiten te organiseren die 

aansloten bij vroegere excursies, alsmede bij actuele ontwikkelingen in 
het IJsselmeergebied. Dit leidde tot participatie in een door Nieuw Land 

Erfgoedcentrum georganiseerd symposium over watersnoodrampen, 
conferenties over de Floriade 2022 en Flevolands erfgoed, een kunst- en 

architectuurexcursie naar Almere en een symposium over de toekomst 
van het agrarisch ondernemerschap. De genootschapsleden werden voor 

een drietal evenementen van derden uitgenodigd. Zij die digitaal 
bereikbaar zijn ontvingen daarnaast vijf maal een e-mail met 

uiteenlopende attenderingsberichten. Het ledenbestand bereikte op 1 
december 2016 het getal van 258. Om de activiteiten in 2018, het jaar 

waarin 100 jaar Zuiderzeewet wordt herdacht, voor te bereiden werd een 
bestuurlijke werkgroep in het leven geroepen. 

 
Bijlage III 

 

Het exploitatieoverzicht 2016 laat een negatief saldo van €151,43 zien. 
Dit en het feit dat er geen reserveringsbijdrage kon worden toegevoegd 

aan de spaarrekening waren het gevolg van de financiële afwikkeling van 
twee symposia uit 2015 en de kosten van het erfgoedsymposium. Het 

eigen vermogen bedroeg per 31 december €7.598,39. 
 

Bijlage IV 
 

De begroting 2017 beloopt een bedrag van €10.650,00. Wat betreft de 
uitgaven reserveert het bestuur een bedrag van €1.000,00 voor de 

kostenafwikkeling van het laatste symposium van 2016. Voor drie 
genootschapsactiviteiten in 2017 wordt €5.100,00 uitgetrokken. Voor de 

realisering van deze activiteiten zullen net als in voorgaande jaren 
samenwerkingspartners worden gezocht. In de begroting is ook nog een 

reservering van €3.000,00 voorzien om meer financiële armslag te krijgen 

voor toekomstige evenementen. 


