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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 onder meer te verwezenlijken door:
- het (doen) oprichten en in stand houden van een fabrieksschoorsteen
- 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 1e halfjaar 2016. Hierbij worden foto’s van (oud) werknemers uit de ijzerindustrie in de regio
omgezet in geëmailleerde 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 zijn opnieuw bedrijven, fondsen en particulieren benaderd. De financiering van
de eerste 100 foto’s is verzekerd. Nabij de locatie van de fabrieksschoorsteen of in het
“Schoorsteenboek” in het informatiecentrum zal een blijvende en persoonlijke herinnering worden
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aangebracht van al degenen die het monument mede mogelijk hebben gemaakt.
Voor het overige zal de Stichting proberen structureel inkomsten te genereren. Hiervoor is een actie
op touw gezet: Vrienden van de Fakkel.
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.

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

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 2015 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.
Eind december 2015 heeft Guus Tinnevelt het bestuur verlaten en wordt technisch
adviseur.

Bestuursbesluiten:
 7-1-2015: besloten wordt eind 2015 een gesprek aan te gaan met Harm Meijer over
afronding van het project verplaatsing schoorsteen.
 28-1-2015: door het bestuur wordt een rooster van aftreden vastgesteld.
 18-2-2015: het bestuur stelt het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2014 vast.
 18-2-2015: het bestuur stemt in met het ANBI-overzicht per 1-1-2015. Guus Tinnevelt
zorgt voor plaatsing op de website.
 18-2-2015: vastgesteld wordt dat per jaar ongeveer € 3.000,- nodig is voor
exploitatiekosten.
 18-2-2015: voor beëindiging van het energieproject worden gesprekken aangegaan
met Kees Nieuwenhuyse en Tonny Stoltenborg.
 18-2-2015: het bestuur besluit lid te blijven van de STIF.
 21-5-2015: het bestuur stelt het financieel verslag 2014 van de penningmeester vast.
 21-8-2015: het bestuur doet het voorstel aan OVGG de prijs voor rondleidingen te
verhogen en de verhoging ten goede te laten komen aan de Stichting.
 14-10-2015: besloten wordt “kerstverlichting” aan te brengen aan de schoorsteen en
op 12 en 13 december de gelegenheid te geven muziek te maken in de schoorsteen.
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 December 2015 is de concept-akte voor het recht van opstal van de notaris
ontvangen. Zodra er financiële mogelijkheden zijn zal de akte worden gepasseerd.
Activiteiten:
o In februari 2015 wordt de deur in de schoorsteen geplaatst door Stafier.
o Op zondag 2-8-2015 is de Stichting aanwezig bij de Achterhoek Spektakeltoer. Dit
wordt, ook financieel gezien, een zeer geslaagd evenement.
o Op 17-9-2015 verzorgt de Stichting 250 lunchpakketjes voor de Belastingdienst.
o In april/mei 2015 wordt deelgenomen aan de actie Clubkas van de Rabobank.
o Op 18-9-2015 worden de ijzeren deur en de houten vloer in de schoorsteen officieel
overhandigd aan het bestuur door Stafier en de Hendriksen Groep.
o Op 19-11-2015 bezoekt het bestuur van STIF het DRU Industriepark in verband met
een artikel over de Fakkel in het blad “Rookpluimen”.
o Op 12 december 2015 wordt er kerstverlichting aangebracht aan de schoorsteen.
Deze wordt om 18.00 uur ontstoken. Op 6 januari 2016 wordt de verlichting weer
verwijderd.
o Op 12 en 13 december 2015 heeft iedereen de gelegenheid muziek te maken in de
schoorsteen. Rondom de schoorsteen is alles in kerstsfeer gebracht. Deze actie loopt
in samenwerking met de SSP-hal.
o Op 21-11-2015 wordt gestart met de fondsenwerving via “Vrienden van de Fakkel”.
Ook op 12 en 13 december loopt deze actie bij het kerstgebeuren.
Gebeurtenissen:
 In februari 2015 worden de twee bliksemafleiders van de schoorsteen vernield en
gestolen. De schade wordt door de verzekering gedekt.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag over 2015 is in een aparte bijlage genoemd.

ANBI: 1-1-2016
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