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GENOOTSCHAP FLEVO 

JAARVERSLAG 2009 
 

 

Algemeen 
 

Inleiding 

 

2009 was voor Genootschap Flevo een relatief druk jaar. Niet alleen werden twee themabijeenkomsten 

en twee excursies georganiseerd, ook werd er een statutenwijziging doorgevoerd. Dit alles bracht 

nogal wat formele en informele werkzaamheden met zich mee. Voor de leden werden interessante 

excursies naar de Hanzelijn en Zeewolde georganiseerd. Het bestuur werd in 2009 weer op volle 

sterkte gebracht. 

 

Archief 

 

De overdracht van de reeds in 2008 geordende archiefbescheiden aan Nieuw Land Erfgoedcentrum te 

Lelystad werd in het verslagjaar geëffectueerd. Omdat het een overdracht in eigendom betrof, werd 

eerst instemming gevraagd en verkregen van de ledenvergadering. De daadwerkelijke overdracht van 

de stukken vond plaats op 11 augustus. Bij de secretaris berust nu alleen nog het archief vanaf 1 

januari 2006. Met Nieuw Land is overeengekomen dat periodiek archiefmateriaal zal worden 

overgedragen. 

 

SAMM 

 

In het verslagjaar werd de participatie in SAMM (Samenwerking Markermeer) voortgezet. De heren 

A.J. Geurts, F.D. van Kuik (eerste helft van het jaar) en H.J. Linzel (tweede helft van het jaar) 

vertegenwoordigden Genootschap Flevo in dit informele belangenverband. Daarnaast nemen ook de 

Vrienden van de Markerwaard, de Vereniging Verantwoord Beheer IJsselmeer en de Kamers van 

Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland en van Noordwest-Holland aan SAMM deel. 

Medio juni werd een eindrapportage uitgebracht over de toekomstige inrichting van het 

Markerwaardgebied gebaseerd op de in 2008 verzamelde plannen en ideeën. Deze rapportage werd 

aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In de begeleidende brief pleitte SAMM 

voor de uitvoering van twee projecten: de aanleg van een moeras ter grootte van het IJmeer om de 

natuurwaarden van IJmeer en Markermeer te vergroten en het maken van een ruimtelijke reservering 

voor een IJmeerverbinding. 

De 24 bijeengebrachte inrichtingsvoorstellen voor het Markermeergebied werden begin 2009 door 

SAMM in een tentoonstelling opgenomen die van 7 maart t/m 7 juni in Nieuw Land Erfgoedcentrum 

te Lelystad en van 12 september t/m 31 oktober in de Grote Kerk te Monnickendam te zien was. De 

opening van de expositie in Lelystad werd gecombineerd met een discussiebijeenkomst o.l.v. prof.ir. 

D. Frieling. Ook in Monnickendam werd een feestelijke opening van de expositie georganiseerd. 

Sprekers aldaar waren VBIJ-voorzitter J.van Olst (die namens SAMM de honneurs waarnam voor de 

zieke prof. Frieling), landschapsarchitect en oud-Rijksadviseur voor het landschap prof.ir. D. Sijmons 

en de burgemeester van Waterland mr. E.F. Jongmans. 

SAMM was ook één van de organisatoren van het op 5 oktober gehouden debat over de 

Markermeer/IJmeerproblematiek  in het Amsterdamse stadhuis. 

Voorgenomen intern overleg van de SAMM-deelnemers over de continuering van de samenwerking 

werd over de jaarwisseling heen getild. 

 

Statutenwijziging 

 

In het voorjaar werd de statutenwijziging door met name voorzitter en secretaris met kracht ter hand 

genomen. In overleg met medewerkers van notarissenkantoor Hak & Rein Vos te Lelystad werd een 

wijzigingsvoorstel gemaakt dat op 5 en 26  juni aan de ledenvergaderingen werd voorgelegd. Het 

voorstel verkreeg de instemming van de leden. Op 8 september passeerde de akte van 
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statutenwijziging. In het kielzog daarvan werd de inschrijving in het verenigingsregister bij de Kamer 

van Koophandel, die reeds geruime tijd incorrect was, aangepast. 

 

 

Leden 
 

De ledenadministratie lag in handen van de secretaris. In het begin van het verslagjaar telde 

Genootschap Flevo 163 leden. Op 31 december waren er 159 leden. Er werden weliswaar acht nieuwe 

leden ingeschreven, maar het aantal afmeldingen was zodanig dat het ledental toch terugliep. Redenen 

voor afmelding waren overlijden, ouderdom en het ontbreken van voldoende belangstelling voor de 

verenigingsactiviteiten. Het bestuur probeerde tijdens de verschillende activiteiten die in 2009 zijn 

georganiseerd nieuwe leden te winnen. Een ruim uitnodigingsbeleid voor de georganiseerde symposia, 

oproepen bij elke publieke activiteit om zich aan te melden als lid en het (beperkt) verspreiden van een 

nieuwe folder leidden echter niet tot een substantiële groei van het aantal leden. Het bestuur besloot 

om eind 2009 een wervingscampagne te richten op (oud-)bestuurders van de Provincie Flevoland en 

het Waterschap Zuiderzeeland. Om praktische redenen is die campagne opgeschoven naar het voorjaar 

2010 als ook alle (oud-)raadsleden van de Flevolandse gemeenten zullen worden aangeschreven.  

 

 

Ledenactiviteiten 

 

Themabijeenkomst n.a.v. het rapport van de Commissie Veerman op 28 januari 

 

Het rapport ‘Samen werken met water’ – in september 2008 door de Commissie Veerman 

gepresenteerd – vormde de aanleiding om een symposium te organiseren over de toekomst van de 

Nederlandse delta. Door samen te werken met Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad kon de 

bijeenkomst op 28 januari doorgang vinden in de Ontginningszaal van dit centrum.  Zo’n honderd 

belangstellenden verzamelden zich daar om inleidingen te aanhoren van ir. A.P. Heidema, lid van de 

Deltacommissie 2008 en burgemeester van Deventer, en dr. S. Schaap, dijkgraaf van het Waterschap 

Groot-Salland, voorzitter van de Unie van Waterschappen en lid van de Eerste Kamer. Onder leiding 

van onze voorzitter Loos werd er gediscussieerd. Gedachtewisseling en inleidingen werden in 

december gepubliceerd in: WaterWerken. De tweede Deltacommissie. Cultuur Historisch Jaarboek 

voor Flevoland [19] (Lelystad 2009). Leden van Genootschap Flevo werden door Nieuw Land 

Erfgoedcentrum, de uitgever van de publicatie, uitgenodigd de presentatie van deze publicatie op 11 

december bij te wonen. Ook kon het boek met korting worden aangeschaft. 

 

Excursie naar de Hanzelijn op 26 maart 

 

Op 26 maart vond er een middagexcursie plaats naar de Hanzelijn, de nieuwe spoorverbinding tussen 

Lelystad en Zwolle. 37 belangstellenden verzamelden zich in het centrum van Dronten om vandaar per 

bus naar het informatiecentrum van de Hanzelijn te Kampen te reizen. Hier werd men vergast op een 

inleiding. Na voorzien te zijn van veiligheidskleding werd vervolgens een wandeling gemaakt naar (en 

voor sommigen ook door) de spoortunnel onder het Drontermeer. Via Elburg keerde het gezelschap 

aan het einde van de middag terug naar Dronten. 

 

Algemene ledenvergadering op 5 juni 

 

Op 5 juni vond in het gemeentehuis te Zeewolde de eerste algemene ledenvergadering 2009 plaats. 41 

leden en 14 introducé’s waren aanwezig. Tijdens de vergadering werden het jaarverslag 2008 en het 

financieel verslag 2008 goedgekeurd. Tot leden van de kascommissie werden benoemd D. Dannarag 

en J. de Graaf. Verder werd er afscheid genomen van twee bestuursleden en werden er drie nieuwe 

bestuursleden benoemd. Pièce de resistance van de vergadering was het voorstel tot statutenwijziging. 

De aanwezige leden gingen na enige verduidelijking door de secretaris met het voorstel akkoord, maar 

waren volgens de statuten getalsmatig niet omvangrijk genoeg voor een rechtsgeldig besluit. 
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Excursie naar Zeewolde op 5 juni 

 

De ledenvergadering was ingebed in een bezoek aan de gemeente Zeewolde, die in 2009 haar zilveren 

jubileum vierde. Het gemeentebestuur ontving Genootschap Flevo met een kopje koffie en had daarna 

wethouder J. Huizinga bereid gevonden de positie van de gemeente Zeewolde ten aanzien van actuele 

ontwikkelingen in Flevoland te verduidelijken. Zijn informatieve en geanimeerde presentatie werd 

zeer op prijs gesteld. De lunch werd genuttigd tijdens een rondvaart op het Wolderwijd. Daarna stond 

een bezoek aan Aqua Phyto, een biotechnologische onderneming, op het programma. De organisatie 

van de geslaagde excursie lag net als vorig jaar in handen van voorzitter Loos en penningmeester Van 

Kuik. 

 

Algemene ledenvergadering op 26 juni 

 

Om de statutenwijziging te kunnen doorvoeren, was een tweede, korte ledenvergadering nodig. Deze 

werd gehouden ten huize van penningmeester Van Kuik in Dronten en telde drie deelnemers die allen 

akkoord gingen met het wijzigingsvoorstel. 

 

Themabijeenkomst ‘Flevoland: ruimte voor kansen’ op 21 oktober 

 

In samenwerking met Nieuw Land Erfgoedcentrum organiseerde Genootschap Flevo op 21 oktober te 

Lelystad een thematische middagbijeenkomst waarin de (ruimtelijke) toekomst van de provincie 

Flevoland centraal stond. Inhoudelijk was dit symposium voorbereid door de bestuursleden ir. W.G. 

de Raad en A.F.M. Michielsen. Namens LTO Noord voerde de laatste ook het woord toen de heer T. 

Beishuizen, voorzitter LTO Noord, wegens ziekte verstek moest laten gaan. Andere sprekers waren de 

Flevolandse gedeputeerde mw. A. Bliek-De Jong en oud-directeur van de ANWB P. Langeweg. De 

discussie na afloop van de voordrachten stond onder leiding van ir. P. Loos en was bijzonder levendig. 

Er waren 64 deelnemers. 

 

 

Bestuur 
 

In het kader van de voorbereiding van de statutenwijziging werden de bestuurslidmaatschappen onder 

de loep genomen. Daaruit bleek dat ir. J.C. de Koning en de heer P.R.Nijhof ruimschoots hun 

zittingstermijn hadden overschreden. In de algemene ledenvergadering van 5 juni werd afscheid van 

hen genomen onder dankzegging voor hun jarenlange inzet. 

 

Voor het innemen van de reeds in 2008 vacante bestuurszetel en voor de nieuw opengevallen plaatsen 

vond het bestuur drie kandidaten: A. Gijsberts, H.J. Linzel en D.J. Stellingwerf. Zij werden met 

algemene stemmen tijdens de ledenvergadering van 5 juni tot nieuwe bestuursleden gekozen. 

 

Als gevolg van de statutenwijziging, die inging op 8 september, werd de zittingstermijn van alle 

bestuursleden verlengd van drie tot vier jaar. 

 

Net als in het verslagjaar 2008 fungeerde gedeputeerde H. Dijksma in 2009 als contactpersoon tussen 

het bestuur van Genootschap Flevo en het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland. 

 

Het bestuur benoemde begin september ir. J.C. de Koning, oud-bestuurslid, tot adviseur voor een 

periode van twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen. 

Het bestuur vergaderde in 2009 op 28 januari, 26 maart, 8 september en 16 november. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester hadden enkele malen informeel overleg. 

 

Het bestuur bestond op 31 december uit: 

- ir. P. Loos (voorzitter); 
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- 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. 

 

 

       Dr. A.J. Geurts 

       Secretaris 

 


