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Algemeen 
 
De doelstelling van de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten, is de beoefening van Gelderse 
geschiedenis, oudheidkunde en recht, onder meer door middel van het uitgeven van verhandelingen 
en van oorspronkelijke stukken op dat gebied. Sedert de vaststelling van de beleidsnotitie Gelre naar 
2010 (1998) worden twee doelgroepen onderscheiden: mensen met actieve belangstelling voor de 
wetenschappelijke geschiedschrijving van Gelderland en mensen die meer passief kennis willen 
opdoen van (aspecten van) de Gelderse geschiedenis.   
 
 
Activiteiten 
 
Om aan de doelstelling te voldoen worden de volgende activiteiten ontplooid.  

- Jaarlijkse voor- en najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn een combinatie van lezingen 
en een (korte) ledenvergadering resp. een excursie. De lezingen hebben betrekking op de 
excursie of op andere onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis. Gestreefd wordt naar 
spreiding van de excursies over de verschillende Gelderse gebieden; daarnaast kunnen zij 
ook voeren naar locaties buiten de provinciegrenzen die voor de Gelderse geschiedenis van 
belang zijn. 

- Uitgave van het Historisch Jaarboek voor Gelderland (Bijdragen en Mededelingen Gelre). De 
serie verschijnt sinds 1897 en omvat inmiddels, tot en met 2017, 108  delen. De reeks vormt 
een belangrijke informatiebron voor iedereen die zich met de Gelderse geschiedenis 
bezighoudt. De serie wordt voortgezet met een jaarlijkse uitgave, waarin gestreefd wordt 
naar minimaal vijf bijdragen op een wetenschappelijk verantwoord niveau, met 
onderwerpen over aspecten van de Gelderse geschiedenis en een evenwichtige spreiding in 
chronologisch en geografisch opzicht. Het jaarboek wordt samengesteld door een redactie 
van deskundigen op het gebied van de wetenschappelijke geschiedschrijving van Gelderland. 
Voor leden zijn de kosten van het jaarboek bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen. Het is ook 
voor niet-leden verkrijgbaar 

- Uitgave van delen in de serie Werken van Gelre. Deze serie omvat monografieën of uitgaven 
van historisch bronnenmateriaal op het terrein van de Gelderse geschiedenis. De uitgaven 
verschijnen onregelmatig.  

- Symposia en congressen over aspecten van de Gelderse geschiedenis. In het verleden 
werden deze onregelmatig georganiseerd. Inmiddels worden ze gecombineerd met de 
voorjaarsbijeenkomst resp. de ledenvergadering. Ze kunnen worden georganiseerd in 
samenwerking met andere instellingen op het terrein van erfgoed en cultuurhistorie. In 
principe zal worden aangeknoopt bij actuele historische thematiek of (gewestelijke) 
herdenkingsjaren; ook evenementen, gebeurtenissen, tentoonstellingen e.d. kunnen het 
onderwerp voor de lezingen aanreiken. 

- Geldristen. Speciaal voor wetenschappelijk geïnteresseerden die zich bezighouden met de 
Gelderse geschiedenis van de middeleeuwen tot en met de vroegmoderne tijd is er de 
ontmoetingsplaats ‘de Geldristen’. Via geldristen@gmail.com kunnen leden zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Jaarlijks vindt een Geldristenbijeenkomst plaats met voordrachten en 
presentaties van lopend onderzoek en projecten van verwante instellingen.  

- Verenigingsnieuws. Een afzonderlijk mededelingenblad voor de leden van de vereniging is 
om kostentechnische redenen niet meer haalbaar. In plaats daarvan zullen de leden langs 
digitale weg (e-mail en website) op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en 
wetenswaardigheden van de vereniging. 
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- ANBI. De vereniging heeft  de ANBI-status en stelt de leden daarmee in staat  hun vereniging 
op een fiscaal voordelige wijze financieel extra te ondersteunen. In mei 2015 zijn de statuten 
aangepast conform de wettelijke voorschriften die in dit verband van toepassing zijn.  

 
 
Bestuur en commissies 
 
Het bestuur bestaat uit zeven leden, het statutair vastgelegde minimum. Dit aantal wordt voldoende 
geacht om slagvaardig en effectief te kunnen handelen en de eerder vermelde activiteiten te 
ontplooien. Naast de vaste functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn afzonderlijke 
bestuursleden belast met de organisatie van de excursies en de ledenvergaderingen resp. symposia 
en congressen, realisatie van uitgaven en pr-aangelegenheden. Het bestuurslid met als portefeuille 
excursies maakt deel uit van de excursiecommissie, die bestaat uit leden van de vereniging.  
Alle bestuursfuncties worden onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid vervuld.  
 
 
Financiën 
Het lidmaatschapsgeld is voor 2019 gehandhaafd op € 35,00; voor jeugdleden geldt een lager tarief. 
Voor dit bedrag ontvangen de leden het jaarboek en hebben zij recht op deelname aan de voor- en 
najaarsbijeenkomsten. Op uitgaven uit de serie Werken krijgen zij korting. De lidmaatschapsgelden 
zijn ternauwernood toereikend om de reguliere activiteiten, in het bijzonder de uitgaven, en de 
algemene verenigingskosten te bekostigen. Voor de Werken van Gelre, die een incidenteel karakter 
hebben, wordt per uitgave gezocht naar subsidiënten om publicatie mogelijk te maken tegen een 
prijs die voor belangstellenden geen onoverkomelijke drempel vormt.  De kosten verbonden aan de 
bijeenkomsten worden in principe gedekt uit de deelnemerbijdragen.  


