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Gegevens ANBI  01-01-2014 

Stichting Monument voor de Arbeider 

 

Algemeen: 

Naam:    Stichting Monument voor de Arbeider 

Oprichtingsakte:  28-01-2013 

RSIN/fiscaal nummer: 8524 54 132 

KvK nummer:   57140073 (1e inschrijving 04-02-2013) 

Postadres:   Molenbeek 47, 7071 AX Ulft 

Internetsite:   www.monumentvoordearbeider.nl 

Emailadres:   info@monumentvoordearbeider.nl 

 

Doelstelling 

De Stichting heeft tot doel: 

a.  Het in ere houden van de herinnering aan de arbeid en de arbeiders in de 
ijzerindustrie in Ulft en omstreken; 

b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Meer over de doelstelling 

 
Beleidsplan   
 
Het beleidsplan bevat de overwegingen en motieven voor het formuleren van de doelstelling 
alsmede de activiteiten die worden ondernomen om de doelstelling te realiseren.  
 
Voor de oprichting van het Monument voor de Arbeider, in de vorm van een fabrieksschoorsteen, 
worden 4 fasen onderscheiden: 
 
Fase 1: De demontage van de schoorsteen in Ede en de verplaatsing naar Ulft.  
Deze activiteiten zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal 2013. 
 
Fase 2: De wederopbouw van de schoorsteen inclusief voorbereidende en afrondende 
werkzaamheden ter plekke.  
Deze activiteiten zijn gepland voor de periode eerste halfjaar 2014. 
 
Fase 3: Het realiseren van een (foto)project ter herinnering aan arbeid en arbeiders, gekoppeld 
aan de plaatsing van de schoorsteen.  
Deze activiteiten zijn gepland voor de tweede helft van 2014. 

http://www.monumentvoordearbeider.nl/
mailto:info@monumentvoordearbeider.nl


2 
 

 
Fase 4: Het realiseren van een verbeelding van hoogoven en waterrad. 
De uitvoering van dit project ligt in principe bij de gemeente Oude IJsselstreek en de Stichting 
zal hieraan slechts meewerken.  Voor het tijdschema zal de Stichting volgend zijn op de 
gemeente. 
 
Financiën 
Het benaderen van bedrijven, overheden en fondsen voor sponsoring enerzijds en publieksacties 
anderzijds zijn de voornaamste pijlers van de bekostiging.  
Voor het overige zal de Stichting proberen structureel inkomsten te genereren. Hiervoor worden 
ondermeer mogelijkheden onderzocht voor: 

- het plaatsen van GSM-antennes; 
- stroomopwekking in de schoorsteen (innovatief). 

  
Public Relations 
De PR activiteiten beogen bovenal sympathie te wekken en de actiebereidheid te stimuleren bij 
publiek en bedrijven in de regio om samen bij te dragen aan de heroprichting van een  
fabrieksschoorsteen op het DRU Industriepark.  
 
Artistieke dimensies 
Om de symboolfunctie van de fabrieksschoorsteen te benadrukken wordt een bijzondere 
artistieke dimensie toegevoegd, in de vorm van een lichtkunstwerk.  
 
Meer over het beleidsplan 
 
Naam en Functie van de bestuurders: 
 
H.H.M. (Huub) Overbeek,  voorzitter 
W.J.M. (Wim) Peters,  secretaris 
A.H.B.  (Guus) Geurtsen,  penningmeester 
P.H.B.  (Peter) van Toor,  lid 
B.W.M. (Ben) Terwiel,  lid 
A.H.B.  (Guus) Tinnevelt,  lid 
  
Beloningsbeleid: 

In de akte van oprichting is bepaald dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: 

Zodra het jaarverslag over 2013 van de secretaris door het bestuur is vastgesteld wordt dit 
verslag aan deze informatie toegevoegd. 

Financiële verantwoording: 

Zodra het financiële verslag over 2013 van de penningmeester door het bestuur is vastgesteld 
wordt dit verslag aan deze informatie toegevoegd. 
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