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Jaarverslag 

Verslag activiteiten 2013 

Algemeen: 

 De oprichting van de “Stichting Monument voor de Arbeider” is op initiatief van enkele leden 

van de “Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen” en de “Stichting Exploitatie 

Nederlands IJzermuseum” gestart in het najaar 2012. 

 Op 28 januari 2013 is de akte van oprichting van de “Stichting” verleden voor notaris Van Hagen 

te Eibergen. 

 Op 4 februari 2013 is de “Stichting” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

57140073. Het RSIN nummer is 852454132. 

 Op 6 februari 2013 is de “Stichting” geregistreerd door de Belastingdienst onder nummer 

8524.54.132. De Stichting is niet belastingplichtig voor omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de 

loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. 

 Vanaf 28 januari 2013 wordt de “Stichting” door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI 

instelling en ook als culturele ANBI. 

 Er is periodiek overleg met de gemeente over vergunningen, procedures, plaatsbepaling, taken, 

uitvoering en planning. 

Bestuursbesluiten: 

 De relatie van de Stichting tot de Oudheidkundige Vereniging gemeente Gendringen en de 

Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum wordt niet in de statuten maar in het 

huishoudelijk reglement geregeld. 

 Het bestuur besluit op 1 februari 2013 voor de ontmanteling, het transport, de opslag en de 

opbouw te werken met een taakstellend budget. 

 Op 15 februari 2013 wordt besloten tot het definitief doorgaan van de verplaatsing van de 

schoorsteen van Ede naar Ulft. 

 In een later stadium wordt in overleg met Meijer BV en de gemeente afgesproken dat eventueel 

alleen de eerste moot, vooruitlopend op de andere moten, zonder meerkosten kan worden 

geplaatst. 

 Er worden afspraken gemaakt met de Oudheidkundige Vereniging gemeente Gendringen over 

het gebruik en de kosten van de ruimte van OVGG voor vergaderingen van de Stichting. 

 In april wordt besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden van opwekken en opslaan van 

duurzame energie alsmede het aanbrengen van een kunst/lichtobject. 

 15 april 2013 wordt het beleidsplan vastgesteld. 

 Het bestuur heeft besloten voor alle acties en nieuwe zaken de publiciteit te zoeken via 

internet, pers, radio, TV. Tevens worden door de Stichting zelf foto’s / films gemaakt van 

bijzondere zaken. 

 Op 28 november 2013 besluit het bestuur in te stemmen met de voordracht van de jury bij de 

Naamwedstrijd, te weten “De Fakkel”. 
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Activiteiten: 

 Vanaf de start van de Stichting worden door het bestuur sponsoren gezocht voor financiering 

van de schoorsteen. Hiervoor worden bedrijven, fondsen, overheid enz. benaderd om een 

bijdrage te doen in geld of natura. De financiering van de eerste fase, de ontmanteling, 

transport en opslag is geregeld. 

 23 januari 2013 eerste bezoek van het Stichtingsbestuur aan de VIKA in Ede voor overleg en 

bezichtiging. 

 Het opsteigeren van de schoorsteen in Ede begint begin februari 2013. 

 Maart 2013: de gemeente geeft toestemming voor opslag van de schoorsteendelen op het DRU 

Industriepark. 

 Op 4 maart 2013 wordt de opdrachtverlening voor de 1e en 2e fase aan Meijer B.V. door partijen 

ondertekend. 

 Op 12 maart 2013 wordt een verklaring ondertekend door VIKA BV en de Stichting waarbij de 

fabrieksschoorsteen bij de VIKA wordt overgedragen aan de Stichting.  

 Op 12 maart 2013 worden de schoorsteendelen getransporteerd van Ede naar Ulft en opgeslagen 

op het DRU terrein. 

 Pasen 2013: de Stichting neemt deel aan de Paasbeurs in de SSP-hal op het DRU terrein. 

 In april wordt door Olaf Molenaar en Anne-Marieke Vreeman een voorstel gedaan voor een 

marketingplan. De Stichting neemt dit grotendeels over. 

 Mei 2013 komt de website www.monumentvoordearbeider.nl in de lucht. 

 4 oktober 2013 bezoeken enkele bestuursleden een informatieve bijeenkomst bij de Rijksdienst 

in Amersfoort over schoorstenen georganiseerd door STIF. 

 Op 23 en 24 augustus 2013 wordt tijdens Huntenpop op het DRU terrein een publieksactie Hole 

in One georganiseerd, met als prijzen een scooter en een diner bon. 

 Ook tijdens het Centrumfeest op 8 september 2013 wordt een publieksactie Hole in One 

georganiseerd met dezelfde prijzen. 

 Vanaf september laat de Stichting in samenwerking met Tonny Stoltenborg van Energie 

Duurzaam een aantal opleidingen onderzoek doen naar de mogelijkheden van opwekken en 

opslaan van energie in de op te richten schoorsteen. Hierbij zijn in ieder geval naast enkele 

hogescholen en universiteiten de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Graafschap college 

uitgenodigd. 

 Als tweede publieksactie start in september een naamwedstrijd voor de schoorsteen. De te 

winnen prijs is een cultuur/diner bon. Er is een grote deelname en tijdens een 

informatie/presentatieavond op 16 december 2013 wordt de naam “De Fakkel” bekendgemaakt. 

Er zijn twee winnaars. 

 Op 3 oktober vindt op het DRU Industriepark een manifestatie van de Belastingdienst plaats. De 

Stichting verzorgt de lunchpakketjes voor deze dag en haalt hiermee een aanzienlijk bedrag 

binnen. 

 Op 14 november vindt in de DRU Cultuurfabriek een innovatie pitch “OASE 2013” plaats met 

deelname van de Stichting. Het energieproject is als innovatief project hier gepresenteerd. 

 Op 16 december, tijdens de informatie / presentatieavond in de DRU Cultuurfabriek wordt, 

naast bekendmaking van de uitslag van de naamwedstrijd, de derde publieksactie “Actie 

Aandelen Arbeidersmonument” gestart. Belangstellenden kunnen hierbij stenen kopen waardoor 

ze aandeelhouder kunnen worden van de schoorsteen en hun naam blijvend kan worden 

vermeld. 

 In december besluit het bestuur de mogelijkheden van Crowdfundingactie te onderzoeken. 

http://www.monumentvoordearbeider.nl/

