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Jaarverslag Ampt Epe over 2015   
 

 

Vereniging 
 

Op 1 januari 2015 had de vereniging 734 leden, van wie 6 ereleden en 4 leden, die in het 
buitenland wonen. Per 31 december 2015 had de vereniging 741 leden van wie 6 

ereleden en 4 leden, die in het buitenland woonachtig zijn.  

De contributie is in dit jaar ongewijzigd op € 15,00 gebleven. Bronnen van inkomsten 

waren de contributie van leden, entree voor evenementen en de losse verkoop van het 

tijdschrift van Ampt Epe. Een nadere toelichting op de plannen en de financiën van de 
vereniging is op de algemene ledenvergadering gegeven. 

 

Bestuur en redactie 
 
Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Ampt Epe bestond het gehele jaar uit Barry Bosch (penningmeester), 

Eef Brummel, Aline van Dam, Fer Jantzen (voorzitter) en Aart Schurink (vanaf april 2016 

secretaris) Henk Kloezeman en Rudi Labberton waren aftredend en hebben zich niet 

herkiesbaar gesteld. Gert van den Esschert is bereid gevonden het bestuur te komen 
versterken. Steven Leijsen heeft in december 2015 aangegeven zijn bestuurslidmaat- 

schap te willen beëindigen. 

 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2015 vijfmaal vergaderd. Ook is er overleg geweest met andere 

oudheidkundige verenigingen uit de regio. In deze overleggen wordt o.a. van gedachten 

gewisseld over het delen van kennis, het werven en behouden van leden voor de 

verengingen,samenwerking zoals het uitwisselen van artikelen en het houden van 
tentoonstellingen. 

 

Samenstelling redactie 

Astrid van Oostveen heeft afscheid genomen van de redactie. Sinds eind 2015 bestaat de 

redactie uit Frans Schumacher, Willy Smit en Hannie Tijman. Namens het bestuur is Aart 
Schurink contactpersoon voor de redactie. De redactie en het bestuur ontvangen over 

het algemeen positieve reacties op ons tijdschrift. Met enige regelmaat geven leden van 

onze vereniging nog aanvullingen of correcties door aan de redactie.  

 

Algemene ledenvergadering 
 

De algemene ledenvergadering vond plaats op 23 april. 48 leden hebben de presentielijst 

getekend. In deze vergadering geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 

en kosten van projecten.  
 

Project 1832 
 

De projectgroep 1832, bestaande uit Peter Stork, Fer Jantzen en A.Schurink hebben in 

2015 veel tijd besteed aan de totstandkoming van het boek. Het krijgt de titel mee “Ons 
agrarisch en industrieel verleden” en gaat over de inrichting van het landschap, de 

samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom. 

Cultuurland advies uit Wapenveld heeft de projectgroep daarbij begeleid en zorgt voor de 

opmaak, drukwerk en al het kaartenmateriaal. Conform het besluit in de  algemene 

ledenvergadering van 23 april 2015 is €5.000,00 gereserveerd voor het “Project 1832” 
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Informatie aan de leden en andere belanghebbenden 
 

Tijdschrift 
Het tijdschrift “Ampt Epe” is in 2015 weer vijf maal verschenen: 

De aankondiging en verdere informatie over elk nieuw nummer van het blad is geplaatst 

op de website van Ampt Epe en in de regionale pers. 

 

Website (www.ampt-epe.nl) 
De website is in 2015 opnieuw vernieuwd.  

Qua inhoud werd de site in 2015 tijdig bijgewerkt. Aankondigingen van evenementen en 

wetenswaardigheden zijn op de site vermeld. De site biedt ook de mogelijkheid voor 

leden om bijvoorbeeld lopend onderzoek kenbaar te maken en genealogisch onderzoek te 
publiceren. De website werd in 2015 goed bezocht.  

   
Beantwoording vragen 

Leden en ook niet-leden kunnen schriftelijk, telefonisch en via email vragen stellen aan 

Ampt Epe. Het stellen van vragen gebeurde over het algemeen via de email 
(secretaris@ampt-epe.nl of vragen@ampt-epe.nl) en in enkele gevallen ook telefonisch. 

De aard en frequentie van de vragen was erg divers. De vragen zijn over het algemeen 

snel beantwoord. Alle vragenstellers krijgen antwoord. Als Ampt Epe het antwoord niet 

weet worden de vragenstellers zo mogelijk doorverwezen naar een andere persoon of 
organisatie, bijvoorbeeld het Streekarchief.  

 

Activiteiten 
 

De vereniging heeft in 2015 de volgende activiteiten georganiseerd. 
 29 januari, winterlezing in een zaal van restaurant ’t Koetshuis. Willy Smit-Buit 

vertelde over de geschiedenis van de laatste bewoners van kasteel de 

Cannenburch. 

 23 april, lezing na de Algemene Ledenvergadering in het Kulturhus Epe over het 
ontstaan en de geschiedenis van het Maalschap Gortelsche Bos door Martijn Horst. 

 23 mei, voorjaarsexcursie als vervolg op lezing 23 april door Martijn Horst een 

wandeling in Gortel. 

 24 oktober, najaarsexcursie onderleiding van onze Elburger zustervereniging Arent 

thoe Boecop een stadswandeling door historische binnenstad van Elburg  
 17 november, filmavond in het wijkcentrum Burgerenk, een PowerPoint presentatie 

over hoe het Christendom verscheen in Saksenland door D.Otten.  

 

 
Naast bovenstaande activiteiten heeft Ampt Epe ook haar medewerking verleend aan: 

 29 augustus, de Historische Fietstocht in het kader van ‘Heel Epe maakt het 

mee’. De 35 kilometer lange tocht leidde langs diverse historische plekken in de 

gemeente Epe; 
 Een zoektocht naar de verblijfplaatsen van de ons bekende schilderijen van 

P.Visser; 

 De voorbereiding voor Gemaakt in Gelderland’’, een project onder de vlag van het 

Cultureel Platform Epe; 

 Een eerbetoon aan Dina van Eek. 
 

Promotie 

 
Ampt Epe is voor promotiedoeleinden jaarlijks aanwezig op een aantal markten en bij 

evenementen in de gemeente Epe. Het doel daarbij is om de bekendheid van de 
doelstellingen van Ampt Epe binnen de Eper gemeenschap te vergroten. In 2015 is op 

deze markten weer een aantal nieuwe leden geworven.  

http://www.ampt-epe.nl/
mailto:secretaris@ampt-epe.nl
mailto:vragen@ampt-epe.nl
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We zijn aanwezig geweest op de volgende markten/evenementen: 

 de historische dag in Vaassen 

 de pleinmarkt rond de kerk in Epe 
 de Vaassense jaarmarkt (8 oktober 2015) 

 het Oener Koefeest (21 en 22 oktober 2015) 

 Showtime in Epe  

+++ 

 


