Jaarverslag Ampt Epe over 2018
Vereniging
Eind december 2018 had de vereniging 770 leden, van wie 4 ereleden en
3 leden, die in het buitenland wonen. De contributie is in ook in 2018
ongewijzigd op € 15,00 gebleven. Bronnen van inkomsten waren de
contributie van leden, entree voor evenementen, boekverkoop en de losse
verkoop van het tijdschrift van Ampt Epe. In de algemene ledenvergadering werd een toelichting gegeven op de financiën van de
vereniging.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Ampt Epe bestond het gehele jaar uit Barry Bosch
(penningmeester), Aline van Dam, Gert van den Esschert, Johnny Gerard
Fer Jantzen, Aart Schurink (secretaris) en Jan van de Velde (voorzitter)
Wanda de Winter heeft al een paar bestuursvergadering meegedraaid en
zij zal in de volgende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen
worden als bestuurslid. Jaminta Rorije is gevraagd het bestuur te helpen
als adviseur communicatie.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 vijfmaal vergaderd. In die vergaderingen is
meerdere malen aandacht geweest voor het streven van het bestuur een
eerbetoon te realiseren voor Dina van Eek, bijvoorbeeld in de vorm van
een straatnaam, naam van een plein. Op 19 april 2018 is de naam van het
plein feestelijk onthuld door de burgemeester en de voorzitter van Ampt
Epe. In samenwerking met andere organisaties werd getracht een
gedenkteken te realiseren voor de familie van Essen.
Werkgroep archeologisch-cultureel Erfgoed.
De werkgroep is in 2018 opgericht en houdt zich o.a. bezig met dat deel
van het cultuurhistorisch erfgoed dat archeologische waarden en historisch
waardevolle landschapselementen omvat en tracht haar doel te bereiken
door het achterhalen van historische feiten, het interpreteren, vastleggen,
publiceren en tentoonstellen daarvan en het maken van excursies e.d.
Wanda de Winter behartigt mede de belangen van de werkgroep in het
bestuur van Ampt Epe. De werkgroep heeft zich o.a. gepresenteerd
tijdens de Nationale Archeologiedagen 2018 op Hagedoorns Plaatse.
Gezamenlijk met Cor van Baarle en andere bestuursleden van Ampt Epe is
er een bodemvondstenspreekuur gehouden.
De activiteiten van de werkgroep zijn ook te vinden op de website van
Ampt Epe.
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Samenstelling redactie
De redactie bestaat in 2018 uit Frans Schumacher, Willy Smit en Hannie
Tijman. De redactie verzet veel werk en weet met hun deskundigheid het
redactiewerk in goede banen te leiden. 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 12 april 2018. 35 leden
hebben de presentielijst getekend.
Tijdschrift
Het tijdschrift “Ampt Epe” is ook in 2018 weer vijf maal verschenen.
De aankondiging en verdere informatie over elk nieuw nummer van het
blad wordt altijd geplaatst op de website van Ampt Epe en in de regionale
pers.
Website (www.ampt-epe.nl)
De website werd ook in 2018 weer goed bezocht. Ons tijdschrift Ampt Epe
kan niet altijd actueel zijn, daarvoor is de website het meest geschikt
Zeker door het gebruik van zogenaamde “tags” zijn de zoekmogelijkheden
enorm verbeterd.
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 beschikbaar gestelde gedigitaliseerde nummers van Ampt Epe vanaf
nummer 1 tot en met nummer 195 voldoen duidelijk in een behoefte. Het
is de bedoeling de nummers jaarlijks aan te vullen.
Beantwoording vragen
Leden en ook niet-leden kunnen vragen stellen, schriftelijk, telefonisch,
maar het liefst via het e-mailadres vragen@ampt-epe.nl. De aard en
frequentie van de vragen was in 2018 erg divers en zijn over het
algemeen snel beantwoord. Als Ampt Epe het antwoord niet weet worden
de vragenstellers doorverwezen naar een andere persoon of organisaties,
bijvoorbeeld het Streekarchief.
Een bijzondere vraag ging over een dienblad uit de nalatenschap van een
achterkleindochter van Ds Worst. Hij kreeg dit naar aanleiding van zijn
25-jarig ambtsjubileum bij de hervormde gemeente van Epe in 1882. Na
bemiddeling van Ampt Epe is het dienblad aangeboden aan in de Grote
Kerk van Epe. A. Vreugdenhil heeft het geheel onderzocht. Zijn onderzoek is gepubliceerd in nummer 220 van Ampt Epe.
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Activiteiten
De vereniging heeft in 2018 de volgende activiteiten georganiseerd:
 25 februari, winterlezing door de heer R. Mouw, zwerven over de
Veluwe. De van een professioneel digitaal klankbeeld voorziene lezing
vond plaats in het Kulturhus EGW te Epe.
 15 maart, voorjaarslezing over ons volkslied, het Wilhelmus.
Redactielid Willy-Smit-Buit heeft een prachtige lezing verzorgd over het
Wilhelmus, ons officiële Nederlands volkslied sinds 1932. De lezing
vond plaats in restaurant ’t Koetshuis bij kasteel de Cannenburch in
Vaassen.
 Op 12 april werd na de algemene ledenvergadering een filmavond
gehouden in Café Restaurant Dorpszicht in Oene. De heer H. Spijker uit
Vaassen toonde een film over de renovatie en interne verbouwing van
de Grote of Sint Maartenskerk in Epe en over de Veluwse
Midwienterhoornbloazers.
 6 september, vond een lezing plaats door C. van Baarle over
“Jagerskampen op de Veluwe: van toendra naar moeras in het
Kulturhus te Epe.
 8 september, vond de daarbij behorende excursie plaats eveneens
verzorgd door de heer van Baarle.
 13 oktober werd op Veluws Museum Hagedoorns Plaatse als onderdeel
van de Eper editie van de Nationale Archeologiedagen 2018 een
bodemvondstenspreekuur gehouden
Alweer zijn Aline van Dam en Gert van den Esschert er goed in geslaagd
een attractief programma voor de leden te presenteren.
Promotieactiviteiten
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 2018 is op deze markten weer een flink
aantal nieuwe leden geworven.
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