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Bestuur en ledenaantal
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) bestond tot de Algemene
Ledenvergadering op 21 april 2016 uit zeven personen. Bestuursleden mevrouw A.M.
Brouwer-v.d. Wetering, mevrouw M.D.M. van Munster, mevrouw A.M.W. Bulk-Bunschoten en
de heer W. Groeneweg traden volgens het rooster van aan- en aftreden af. Deze
bestuursleden werden voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen.
Het bestuur bestond na de jaarvergadering op 21 april 2016 uit de volgende personen:
-

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. H.J. Couturier- van Batenburg, penningmeester
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Mw. W. Chr. Pieterse, bestuurslid algemeen
Mw. E.A.M. Barlag - de Wit, bestuurslid algemeen
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.W. Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen

Het bestuur kwam in 2016 in totaal zevenmaal (exclusief de Algemene Ledenvergadering)
voor een vergadering bijeen (in 2015 eveneens zeven keer).

Kascommissie
De heer G.J.M.J Lindeman trad af als lid van de kascommissie. De heer W. Pel continueert
zijn lidmaatschap. Door de Algemene Ledenvergadering werd geen tweede lid benoemd.
De heer H. Wolkers is tot de kascommissie toegetreden als tweede lid.

Ledenaantal
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 308 leden waaronder 26 gezinslidmaatschappen en
twee ereleden. Met ingang van 1 jan 2017 hebben 8 leden opgezegd. Van 9 leden is bericht
van overlijden ontvangen in 2016.

Nieuwsbrief
Het afgelopen jaar zijn drie nieuwsbrieven (april, september en december 2016)
verschenen.
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Redactie en publicaties
Redactie
De redactie bestond in 2016 uit: dhr. W.J Groeneweg, dhr. G.J.M.J. Lindeman en mw.
M.D.M. van Munster.

Amstel Mare
In 2016 verschenen de gebruikelijke vier uitgaven van Amstel Mare. Het blad wordt in kleur
geprint bij Onlineprinters.nl. In maart 2016 verscheen het honderdste nummer van Amstel
Mare, een extra dik nummer rondom het thema ‘100’.

Overige publicaties
Dit jaar zijn in de serie Historische Cahiers twee uitgeven verschenen: ‘Amstelveen in Kaart’,
samengesteld door mw. M.D.M. van Munster en dhr. P. van Schaik en ‘Elsenhove, thuis in
de Middelpolder, geschreven door diverse auteurs ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van Speelboerderij Elsenhove. Deze uitgaven zijn geheel in kleur uitgevoerd en geprint bij
Onlineprinters.nl. De lay-out werd verzorgd door mw. D. de Graaff.
Het eerste exemplaar van het cahier over Elsenhove is op 19 april overhandigd aan
wethouder P. Bot.

Advertenties en sponsoring
In Amstel Mare waren in 2016 advertenties opgenomen van:











Veba Onderzoek en Educatie B.V.
Marwo Klimaattechniek
Stevab Elektronica
Slagerij Astrid Drenthe
Boekhandel Blankevoort
Hogerwerf & Meijer, Gereedschap en IJzerwaren
J.W.F. Born, loodgietersbedrijf
Ed van Niele, Kunsthandel, Lijstenmakerij
Stukadoorsbedrijf Keijzer
D’Amstelhoek, slijterij, wijnhandel

De advertentieacquisitie voor Amstel Mare werd verzorgd door de heer H. Wolkers.
Het cahier ‘Amstelveen in Kaart’ werd gesponsord door de stichting Aemstellant. Het cahier
‘Elsenhove, thuis in de Middelpolder’, werd uitgegeven in samenwerking met de gemeente
Amstelveen en mede financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrijwilligers
Speelboerderij Elsenhove.
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Evenementen en activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd op 9 januari 2016 in het verenigingscentrum aan Orion 19A
gehouden. Het aantal bezoekers bedroeg circa 50.

Lezingen/activiteiten
Dit jaar werden de volgende lezingen en activiteiten gehouden (voor leden en
belangstellenden in het verenigingscentrum):



21 april 2016 (Algemene Ledenvergadering): lezing ‘Levend cultureel erfgoed’ door
de heer R. Oosterhof. Aantal bezoekers: circa 30.
21 september 2016: de heer R. Ammerlaan over Amstelporselein. Aantal bezoekers:
circa 30.
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Promotie en ledenwerfacties
Publiciteit
De activiteiten van de VHA dragen ertoe bij dat de vereniging meer naamsbekendheid krijgt.
Door het sturen van persberichten naar de lokale weekbladen en plaatsing van
aankondigingen in de nieuwsbrief en op de website zijn de activiteiten gepromoot.

Markten
De vereniging heeft in 2016 deelgenomen aan de volgende markten/evenementen





5 juni 2016: Amstellanddag
26 juni 2016: Stadspleinfestival
31 augustus: De Meent
10 september: Open Monumentendag

Website
De website van de vereniging (www.historischamstelveen.nl) levert informatie over de
vereniging en de activiteiten van de vereniging. Via de website worden tevens publicaties
besteld en kan men zich als lid opgeven.
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Werkgroepen
Archeologie
Op zaterdagochtenden werden zoals gebruikelijk op het adres Orion 19 A werkzaamheden
verricht en bezoekers ontvangen. De leden van de werkgroep zijn dit jaar gestart met de
uitwerking van het materiaal dat gevonden is aan de Holendrechterweg in Ouderkerk aan de
Amstel.
Tevens werkten enkele leden, zoals in voorgaande jaren, wekelijks bij de Amsterdamse
Archeologische Dienst voor de verwerking van de archeologische vondsten bij de
opgravingen van de N/Z-lijn en verschillende kleine opgravingen.

Educatie
In 2016 zijn mevrouw A. M. Brouwer-van de Wetering, mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten
en de heer J.A. Mellegers begonnen met het ontwikkelen van een les over de geschiedenis
van Amstelveen. Dit mondde uit in de les “Uurtje historisch Amstelveen”, bestemd voor de
bovenbouw van de basisschool.
Een groep 7 van basisschool de Cirkel was als eerste aan de beurt voor de les in ons
gebouw. We bieden de kinderen een fotopresentatie en een serie vragen en opdrachten
waarbij ze langs de vitrines gaan. In de les is aandacht voor onder andere ons voormalige
veendorp, de buitenplaatsen aan de Amstel, het Oude Dorp, onderwijs in Amstelveen en de
annexaties door Amsterdam.
Tot op heden zijn er drie groepen van basisschool de Cirkel geweest en twee groepen van
basisschool de Horizon. Meerdere scholen hebben een uitnodiging voor de les ontvangen.
Inmiddels is er contact met de afdeling Cultuureducatie van de regio Amstelland om e.e.a. te
coördineren.
De VHA heeft in samenwerking met het Amstelveense scholenproject 'Ontmoeten en
(Her)denken’, de Stichting Amstelveen Oranje en de Joodse gemeenschap meegewerkt aan
een ontmoetings- en herdenkingsdag op 20 mei in het Broersepark.
Daarnaast heeft mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten meegewerkt aan een speurtocht voor
de schooljeugd vanuit dit project en vanuit Stadsdorp Elsrijk over hotspots in de Tweede
Wereldoorlog in Elsrijk.
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Collectievorming
De collectie voorwerpen, boeken en beeldmateriaal is met name door schenkingen verder
uitgebreid. Momenteel wordt gewerkt aan de inventarisatie van de collectie, inclusief de
boeken en foto's. Doelstelling is deze toegankelijk te maken via de computer.

Schenkingen
De VHA heeft in 2016 van de volgende personen schenkingen ontvangen:


Dhr. P. van Schaik



Mw. G. Schrader



Mw. M.E.C. Kortlever-van Noord



Mw. B. Barlag



Dhr. W. Pel



Fam. Hurks



Dhr. G. Lindeman



Dhr. D. Appelman



Dhr. H. Ruhe



H. Geestparochie



Mw. M. Breij



Mw. J. Becker



Dhr. L. Barlag



Mw. A. Brouwer



Stichting Beschermers Amstelland



Anonieme schenker

Aankoopfonds prenten
Wij hebben fondsen geworven voor de aankoop van de collectie oude prenten van
Amstelveen/Nieuwer-Amstel, die in 2015 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
VHA in Orion te zien was. Via onder andere subsidies en donaties is driekwart van het
aankoopbedrag inmiddels bijeen. Ons doel is om de collectie in 2017 aan te kopen.
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Externe contacten
Gemeente Amstelveen
Met de gemeente Amstelveen is contact geweest over de uitgave van een cahier ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Speelboerderij Elsenhove.

Bezoekersraad Stadsarchief Amsterdam
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft namens de VHA zitting in de bezoekersraad van
het Gemeentearchief Amsterdam. Deze raad komt vier keer per jaar bijeen.

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
De werkgroep Archeologie werkt samen met de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN), afdeling Amsterdam e.o. Op 28 mei 2016 gaf Ranjith Yayasena,
archeoloog bij de gemeente Amsterdam, een lezing over verschillende opgravingen in
Amsterdam. Op 17 december 2016 hield de AWN de jaarlijkse studiedag. Peter
Kranendonk, archeoloog en projectleider van de opgravingen van de Noord/Zuidlijn in
Amsterdam, gaf een lezing over de Amstel. Beide activiteiten vonden plaats in het
verenigingscentrum van de VHA en waren ook opengesteld voor leden van de VHA.

Stichting Aemstellant
Vanuit de VHA hebben twee personen zitting in het bestuur van de Stichting Aemstellant.
Dit zijn mevrouw M.D.M. van Munster en de heer W. Groeneweg.

Regionale historische verenigingen
Op 1 oktober was de VHA vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van regionale historische
verenigingen in Wilnis.

Databank Middeleeuwen
Enkele leden van de vereniging nemen deel aan de werkgroep Databank Middeleeuwen,
een samenwerkingsverband tussen de Historische Kring Abcoude–Baambrugge (HKAB), de
Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en de Historische Vereniging Wolfgerus van
Aemstel (WvA). Het doel is middeleeuwse bronnen van Amstelland op te sporen, te
digitaliseren en toegankelijk te maken via een website.

Werkgroep Nooit meer teruggekomen
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft namens de VHA zitting in de Werkgroep Nooit
meer teruggekomen, in het leven geroepen door de vereniging Oranje in Amstelveen

Werkgroep Heemraadschapslaan
Mevrouw A.M.W. Bulk- Bunschoten heeft namens de VHA zitting in de werkgroep
Heemraadschapslaan van Stadsdorp Elsrijk.

