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Activiteiten 

 
Bestuur en werkgroepen  
Afgelopen jaar is het bestuur tien keer bijeen geweest. De interviewgroep kwam acht en de 

redactie vier keer bijeen. De werkgroep digitalisering is drie keer bijeen geweest.  

De samenstelling van het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven. Nog steeds is één plaats 

niet ingevuld.  

   

Lezingen 

Op 14 mei hielden we in samenwerking met de Flevomeer Bibliotheek een lezing in het kader 

van 100 jaar Zuiderzeewet. Spreker was de Lelykenner Ed Voigt. De Stichting zelf verzorgde 

zelf een tweetal lezingen. Eén voor een particulier en één voor Innerwheel. 

Rondleidingen 

In samenwerkingen met de sportcoaches van De Meerpaal hebben we een fietsroute 

georganiseerd langs de beelden in Dronten. De deelname bedroeg ongeveer zo’n 20 personen.  

Voor de zomerschool hebben we in augustus een rondwandeling verzorgd. 

Donateursactiviteiten   

Bovenstaande lezingen en rondleidingen zijn voor donateurs gratis. Daarnaast is uitsluitend 

voor hen een stadwandeling in Kampen georganiseerd. Uiteraard zijn voor hen ook aan het 

bezoeken van de donateursavond geen kosten verbonden. 

Projecten 

De Stichting nam deel aan een samenwerkingsproject tussen Elburg en Dronten met als 

onderwerp 100 jaar Zuiderzeewet. In dit kader van dit project met de titel ‘Poldergeest’ 

verzorgde de Stichting een drietal lezingen. Daarnaast heeft de Stichting op zich genomen om 

voor de duur van drie jaar Open monumentendag in de gemeente Dronten te organiseren. 

Centraal stond in 2018 het werk van de kunstenaar Van Werven. In kerkcentrum De Ark 

hebben we toelichting gegeven op de daar aanwezige ramen van deze kunstenaar. Met de 

Flevomeer Bibliotheek heeft de Stichting contact in verband met het leveren van content van 

de door de Rabobank geschonken touchtable.   

Pioniersbarak 

Wat betreft de realisatie van pioniersbarak leek er wat schot in de zaak te komen. Met de 

betreffende wethouder is over de invulling ervan een gesprek gevoerd. Ook met de partner 

Recreatiepark is gesproken. Verdere concrete stappen zijn uitgebleven. Het project zit nog 

steeds in de pijplijn.   

Voor de inrichting en exploitatie heeft de Stichting al wel de nodige gelden gereserveerd. 

Donateurswerving 

De Stichting is aanwezig geweest op de Meerpaaldagen in Dronten. Ook op een door het 

Hospice georganiseerde middag was de Stichting met een stand aanwezig. In middels telt de 

Stichting ongeveer 350 donateurs.  



Donateursavond  

De donateursavond in november werd zeer goed bezocht. Het aantal bezoekers bedroeg 

ongeveer 200. Op die avond werd onze vijftiende publicatie ‘Naar School!’ gepresenteerd. De 

oplage bedroeg 600 exemplaren.   

  

Sponsoring en subsidiëring  

In oktober mocht de stichting van de Rabo Clubkas Actie een cheque van 450 euro in 

ontvangst nemen. Daarnaast heeft een drietal adverteerders met hun bijdrage een deel van 

onze vijftiende publicatie bekostigd.  De gemeente heeft de uitgaven die i.v.m. Open 

monumentendag zijn gedaan gesubsidieerd.    

  

 

Publiciteit 
 

Diverse media  

Wekelijks verzorgt de Stichting in de Flevopost de rubriek Dronten Toen. Hierin werd 

teruggekeken op het jaar 1992 [25 jaar terug]. De donateurs hebben 4 keer de Nieuwsbrief 

ontvangen. Het aantal volgers bij facebook is bijna 2.000. De website is voortdurend actueel 

gehouden.  Onze activiteiten hebben heel wat publiciteit gegenereerd. In de Flevopost [1 maal], 

de Drontenaar [1 maal] en op omroep Flevoland [2 maal] is in het kader van het verschijnen 

van ons boek over het onderwijs uitgebreid aandacht aan de Stichting besteed. 

 

Speerpunten 

 
Beleidsplan 

Van het beleidsplan 2015-2018 zijn de volgende doelen niet of gedeeltelijk gerealiseerd. Het in  

Erfgoed Flevoland ondergebrachte deel van ons archief kon niet worden uitgebreid met delen 

van het door onszelf beheerde archief. Ook de pioniersbarak is nog steeds niet gerealiseerd. 

Wel werd op dat gebied lichte vooruitgang geboekt. Ook de lessen voor het voortgezet 

onderwijs zijn nog steeds niet gerealiseerd. In ons nieuwe beleidsplan 2019 – 2022 zijn ze 

wederom opgenomen.   

  

 


