
Jaarverslag van ‘Gelre’ over 2015

Leden
Op 31 december 2015 telde de vereniging 399 leden en 107 abonnees. Dat betekent dat in
totaal 506 personen/instellingen met de vereniging zijn verbonden (netto 8 minder dan in
2014).
Ereleden zijn prof. mr. O. Moorman van Kappen, mr. J. Maats, drs. C.O.A. baron
Schimmelpenninck van der Oije en dr. F.W.J. Scholten.
De ledenadministratie werd bijgehouden door mw. M.A.A. Scheepers, verbonden aan het
Gelders Archief.

Bestuur
Tijdens de algemene vergadering traden dr. J.A.E. Kuijs en drs. R.H.W. Nijhof af. De
heer Kuijs stelde zich herverkiesbaar, de heer Nijhof niet. De heer Kuijs werd
herbenoemd, in de plaats van de heer Nijhof werd mw. Y.E. Jakobs-Lommers benoemd.
Op 6 februari trad mw. E.T.G. Siero per direct af, in deze vacature is nog niet voorzien.
De overige bestuursleden in 2015 waren prof. dr. J.A.H. Bots (voorzitter), mw.drs. J. Jas
(PR/communicatie), prof. dr. J.S.L.A.W.B. Roes en dr. F.J.W. van Kan (secretaris).

Algemene vergadering en andere bijeenkomsten
De algemene vergadering vond op 7 maart plaats in Nijmegen en werd gevolgd door een
symposium met als thema ‘Gelre en het water’ (zie het verslag van deze vergadering).
De jaarlijkse verenigingsexcursie werd op  19 september gehouden en voerde naar
Culemborg.
De bijeenkomst voor de Geldristen, bedoeld voor degenen die onderzoek doen naar de
Gelderse geschiedenis, werd op 6 november gehouden in het Gelders Archief.

Publicaties
De redactie van Bijdragen en Mededelingen Gelre werkte in 2015 aan de totstandkoming
van deel CVI van het jaarboek. Het bevat  bijdragen over uiteenlopende onderwerpen uit
de Gelderse geschiedenis en daarnaast de rubriek boekbesprekingen. De redactie van het
jaarboek bestond uit dr. J.A.E. Kuijs (voorzitter), drs. M. Gubbels (secretaris en
eindredacteur), dr. P. Brusse, drs. E. de Jonge, dr. J.G.M.M. Rosendaal, mw. drs. M. Smit
en dr. M.F.M. Wingens. Het ledenbericht werd in 2015 verspreid als bijlage bij het
magazine Gelders Erfgoed dat aan alle leden werd toegezonden.
Tijdens de algemene vergadering werd afscheid genomen van webmaster A.G. Stern. Hij
werd opgevolgd door mw.drs. E.G.J. Fox.
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