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Gegevens ANBI  01-01-2015 

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. 

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 
- het (doen) oprichten en in stand houden van een fabrieksschoorsteen als 
- het opzetten en uitvoeren van een fotoproject op het DRU Industriepark te  
  Ulft om de herinnering aan arbeid en arbeiders in ere te houden; 
- het bevorderen van het (doen) oprichten en in stand houden van een 
  verbeelding van hoogoven en waterrad als oudste activiteit van arbeid op 
  locatie op het DRU Industriepark te Ulft. 

Beleidsplan: 
Het eerste deel van de opdracht, het oprichten van een fabrieksschoorsteen, is in 2014 gerealiseerd. 
Met de voorbereidingen van het “fotoproject” is in 2014 een begin gemaakt. De realisering is 
gepland voor 2015. Hierbij worden foto’s van (oud) werknemers uit de ijzerindustrie in de regio 
omgezet in emaille plaatjes en op een cortenstalen plaat rond de schoorsteen geplaatst. 
 
Financiën: 
De eerste fase is geheel gefinancierd via bijdragen van bedrijven, fondsen en aandeelhouders. 
Voor het fotoproject zullen opnieuw bedrijven, fondsen en particulieren worden benaderd. Na aftrek 
van een persoonlijke bijdrage per ingeleverde foto blijft te financieren € 8.000,--. 
Nabij de locatie van de fabrieksschoorsteen of in het “Schoorsteenboek” in het informatiecentrum 
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zal een blijvende en persoonlijke herinnering worden aangebracht van al degenen die het monument 
mede  mogelijk hebben gemaakt.  
Voor het overige zal de Stichting proberen structureel inkomsten te genereren. Hiervoor worden 
ondermeer mogelijkheden onderzocht voor stroomopwekking in de schoorsteen (innovatief). 
We hebben het hier over het opwekken en opslaan van duurzame energie.   
 
Public Relation: 
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 realisering van het monument.  
 
Artistieke dimensies: 
Het is de bedoeling om de symboolfunctie van de fabrieksschoorsteen extra uit te vergroten en te 
accentueren door aan, in of op de schoorsteenpijp een bijzondere artistieke dimensie toe te voegen 
in de vorm van een lichtkunstwerk. Dit zal in een later stadium aan de orde komen. 

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: 
 

Algemeen: 

 In 2014 heeft het bestuur 30 keer vergaderd. 

Bestuursbesluiten: 

 6-3-2014:  Lichtproject: buitenkant - geen grote uitstulpingen, geen zware 

constructies, geen ringen aanlichten. Voorstel bestuur: rook uit de schoorsteen, van 

buitenkant aanlichten, laserstraal van binnenuit. 

 6-3-2014: Fotoproject: instemming met voorstel, tekst van Peter handhaven, namen 

van sponsoren en aandeelhouders op cortenstalen wanden bij de ingang (zonder 

logo’s). 

 6-3-2014: Crowdfundingactie: het bestuur besluit crowdfundingactie te starten ten 

behoeve van de opbouw en later het fotoproject. 

 9-4-2014: plaatsing eerste moot 22-4-2014. 

 Cadeau voor ICER bij opening 6 mei 2014: schilderijtje van de schoorsteen. 

 23-5-2014: de Stichting wordt lid van de STIF (Stichting Fabrieksschoorstenen. 
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 26-5-2014: er zal een oproep worden geplaatst om foto’s in te leveren voor het 

fotoproject. 

 17-11-2014: besluit doorgaan met actie Clubkas van de Rabobank. 

 28-11-2014: besluit “kerstverlichting” aan te brengen aan de schoorsteen en 

rondleidingen en een speurtocht voor de jeugd te organiseren. 

 17-12-2014: overeenkomst met de gemeente voor recht van opstal wordt 

ondertekend. 

Activiteiten: 

o Op 21-22 en 23 februari 2014 neemt de Stichting deel aan de Tuinbeurs in de SSP-hal. 

o Op 25 februari heeft de Stichting deelgenomen aan een door de gemeente 

georganiseerde inloopavond in de Popzaal.  

o Op 22 april 2014 is de plaatsing van de eerste moot van de schoorsteen met 

aansluitend de feestelijke viering hiervan. 

o Op 7 mei 2014 wordt de laatste moot geplaatst en plaatst de buurt een meiboom. 

o Op 3 augustus 2014 is de Stichting aanwezig bij de Achterhoek Spektakeltoer. 

o Op 4-9-2014 verzorgt de Stichting 500 lunchpakketjes voor de Belastingdienst. 

o Op 31 oktober, 1 en 2 november 2014 is de Stichting aanwezig op de Achterhoek 

Beurs. 

o Op 13 december 2014 wordt er kerstverlichting aangebracht aan de schoorsteen. 

Deze wordt om 18.00 uur ontstoken. Op zondag 4 januari 2015 wordt de verlichting 

weer verwijderd. 

o In de periode 13 t/m 31 december 2014  begeleidt de Stichting een kinderspeurtocht 

op het DRU Industriepark. 

o In de periode 13 t/m 31 december 2014 houdt de Stichting avondrondleidingen over 

het DRU Industriepark. 

o Op 28 december 2014 verzorgt de Stichting, samen met de SSP-hal, de koffie/thee bij 

de VVV-winterwandeling. 

 

Financiële verantwoording:  

Zodra het financiële verslag over 2014 van de penningmeester door het bestuur is vastgesteld wordt 
dit verslag aan deze informatie toegevoegd. 

ANBI:  1-1-2015 

 

 


