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De vereniging heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang
kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit één
en ander voor zover het betrekking heeft op de gemeente Epe en zijn naaste omgeving. Zij
heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en
het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis
van de gemeente Epe.
Om deze doelen te realiseren stelt de vereniging jaarlijks een agenda van activiteiten op.
Deze agenda geeft telkens een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van Ampt
Epe. Vaste elementen daarin zijn de winterlezing, de algemene ledenvergadering met een
lezing, de voor- en najaarsexcursies en de filmavond.
Daarnaast is Ampt Epe vertegenwoordigd op diverse lokale culturele markten om het publiek te interesseren voor het gedachtegoed van de vereniging.
Periodiek verzorgt Ampt Epe bijzondere publicaties zoals de Eper Canon, de DVD met verfilming van de Eper Canon en het boek “Ons agrarisch en industrieel verleden, Inrichting van
het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom
1800.” Het bestuur heeft daarmee een bijdrage geleverd aan het beleid van de vereniging
om mensen te enthousiasmeren met hun agrarisch en industrieel verleden aan de slag te
gaan.
Nieuw beleid
Het nieuwe beleidsplan zal vooral in het teken staan van samenwerking. Dat kan in de vorm
van samenwerking in werkgroepen met leden die een bepaald onderwerp van lokale geschiedenis uitdiepen of door samen te werken of kennis te delen/bundelen met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld het Erfgoedplatform.
Om een en ander goed te kunnen faciliteren wordt onderzoek gedaan naar een ruimte voor
eigen gebruik door Ampt Epe. In die ruimte zal tevens de bibliotheek kunnen worden gehuisvest.
Eveneens wordt gekeken naar de mogelijkheid om leden een keuze aan te bieden ons tijdschrift Ampt Epe zowel op papier als ook digitaal te kunnen lezen.
Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen,
het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van
de eigen talenten. Ampt Epe gaat zich inzetten om ook hierin een rol te spelen wanneer het
gaat over de historie en het cultureel erfgoed van de gemeente Epe.

De mogelijkheid c.q. de wenselijkheid om in plaats van ’s-avonds, lezingen in de middag te
houden zal in het kader van dit beleidsplan nadrukkelijk worden onderzocht. Ook het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst of ontmoetingsbijeenkomst voor leden zal de revue
passeren.
Andere items zijn bijvoorbeeld het digitaliseren van film- en fotomateriaal om deze vervolgens aan het Streekarchief over te dragen.
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