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Jaarverslag Ampt Epe over 2020 en 2021  
 

Vereniging 
Per 1-1- 2022 had de vereniging 802 leden, onderverdeeld in 796 gewone 

leden, 2 ereleden en 3 leden die in het buitenland wonen, mevrouw 
Endendijk heeft een gratis lidmaatschap. 

 
Samenstelling bestuur 

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

Aline van Dam, Gert van den Esschert, Johnny Gerard Fer Jantzen, Wim 
van de Schepop, Aart Schurink (secretaris) en Jan van de Velde 

(voorzitter). Wanda de Winter heeft aangegeven haar 
bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Wim van ’t Einde is bereid 

gevonden haar taken over te nemen. Op 8 oktober 2020 hebben we ook 
afscheid genomen van Jaminta Rorije en haar bedankt voor het vele werk 

dat ze voor ons heeft gedaan. 
   

Vergaderingen 
In dit bijzondere tijd, waarin Nederland en de wereld werd overspoeld 

door het coronavirus hebben we slechts een paar keer kunnen 
vergaderen. Veel werd schriftelijk afgedaan. Ook de Algemene 

Ledenvergadering kon tweemaal niet doorgaan. Onze hoop is dat we in 
2022 weer als vanouds kunnen functioneren. 

  

Samenstelling redactie 
De redactie bestaat ook in 2020/2021 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. Het tijdschrift 

“Ampt Epe” is ook in 2020 en 2021 weer vijf maal verschenen.  
Namens het bestuur is Aart Schurink contactpersoon voor de redactie.  

 
Website (www.ampt-epe.nl) 

De website werd ook weer goed bezocht. Ons tijdschrift Ampt Epe kan niet 
altijd actueel zijn, daarvoor is de website en Facebook beter geschikt. 

Aankondigingen van evenementen en wetenswaardigheden worden op de 
sites vermeld. De website biedt ook de mogelijkheid voor leden om 

bijvoorbeeld lopend onderzoek kenbaar te maken en genealogisch 
onderzoek te publiceren.  
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Facebook 
Het gebruik van Facebook (www.facebook.com/AmptEpe) door Ampt-Epe 

is uitgebreid met historische foto’s. Dit valt gezien het aantal bezoekers 

erg in de smaak.    
 

Beantwoording vragen 
Leden en ook niet-leden kunnen vragen stellen, schriftelijk, telefonisch, 

maar het liefst via het e-mailadres vragen@ampt-epe.nl. Als Ampt Epe het 
antwoord niet weet worden de vragenstellers doorverwezen naar een 

andere persoon of organisatie, bijvoorbeeld het Streekarchief. 
 

Activiteiten 
De vereniging heeft in 2020 en 2021 ,als gevolg van de coronacrisis, geen 

lezingen en excursies kunnen organiseren. Toch zijn er wel activiteiten 
ontwikkeld, zoals: 

-Het wandelboekje “Te voet door oud-Epe”, de verkoop is een zodanig 

groot succes gebleken dat de boekjes al snel uitverkocht waren. Een 

herdruk was nodig. Er zijn plannen gemaakt om ook een boekje ‘Te voet 

door oud-Vaassen” te maken. Die volgt mogelijk eind 2022. 

- De uitgave van een stickerverzamelboek gevuld met historische foto’s 

uitgegeven door Jumbo Epe. Onze dank daarvoor gaat uit naar Gert van 

den Esschert en Johnny Gerard die veel werk hebben verzet om het boek 

samen te stellen. Een mooie aanvulling in de boekenkast. 

-De foto- en tekeningwedstrijd ter voorbereiding van de viering van het 

60-jarig jubileum was een succes. Na een aarzelende start toch een 

succes. 

De bibliotheek is verhuisd naar een ruimte in de horecagelegenheid Van 

Ouds in Epe (voormalig De Middenstip).  

-Het verstrekken van informatie op de website en op Facebook, het 

beantwoorden van vragen, het bijhouden van de ledenadministratie en het 

financieel beheer is natuurlijk ook in 2020 en 2021 weer gewoon 

doorgegaan. 

Promotieactiviteiten 
In 2021 stonden we slechts op één markt met de kraam, namelijk op de 

pleinmarkt in Epe. Toch zijn er toen weer 8 nieuwe leden geworven.  
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