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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.

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.

ANBI 1-1-2017.docx
2017-06-30

1 van 3

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2016:
Algemeen:
• In 2016 heeft het bestuur 12 keer vergaderd.

Bestuursbesluiten:
➢ 13-1-2016: het bestuur stelt de financiële bijdrage voor de eerste serie van het fotoproject
vast op € 40 per foto. De inleverdata voor de foto’s wordt 11 en 12 maart 2016. De
onthulling wordt later definitief vastgesteld voor 12 november 2016.
➢ Februari 2016: met Langcat worden prijsafspraken gemaakt voor de eerste honderd
geëmailleerde bordjes.
➢ 10-2-2016: besloten wordt de aansprakelijkheidsverzekering te handhaven.
➢ 9-3-2016: het bestuur besluit mee te doen aan de Zomerbrochure voor het DRU
Industriepark. De kosten worden gesponsord door vrienden van de Fakkel.
➢ 9-3-2016: besloten wordt mee te werken aan het plaatsen van een internetantenne op De
Fakkel. De voorwaarden moeten nog worden geregeld.
➢ 9-3-2016: besloten wordt deel te nemen aan de Achterhoek Spektakeltoer 2016.
(In een later stadium wordt bekend dat de toer dit jaar niet doorgaat.)
➢ 13-4-2016: besloten wordt de gemeente te berichten dat de akte van het Recht van Opstal
voorlopig nog niet kan worden gepasseerd gezien de financiële situatie van de Stichting.
➢ 11-5-2016: bestuur stelt een vrijwilliger aan die de internetsite en de nieuwsbrief gaat
bijhouden.
➢ 11-5-2016: het bestuur stelt het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2015 en het
verslag ANBI 1-1-2016 vast.
➢ 6-7-2016: het financieel verslag 2015 wordt vastgesteld en verleent decharge aan de
penningmeester.
➢ 6-7-2016: het bestuur besluit zich in te zetten bij de VVV-winterwandeltocht op 26
december en de kerstmarkt op 11 december, beide in de SSP-hal. Stichting deelt mee in de
opbrengst.
➢ 7-12-2016: besloten wordt de “kerstverlichting” aan te brengen aan de schoorsteen op 10
december 2016.
Activiteiten:
o Februari 2016: vanuit ICER wordt een stroomverbinding gemaakt naar De Fakkel. De
stroomkosten worden drie jaar gesponsord door ICER. De overeenkomst tussen partijen
wordt in mei ondertekend.
o Maart 2016: Consign maakt ontwerp voor bordjes sponsoren en aandeelhouders aan
weerszijden van de hoofdingang. Verheij Metaal wordt mogelijk leverancier en sponsor.
o 11 en 12 maart 2016: inleveren van foto’s voor de eerste fase van de fotogalerij. Dit was
een zeer geslaagde bijeenkomst.
o April 2016: er is een proefopstelling geweest van de verlichting rond de Fakkel en de
gemeente komt met een definitief voorstel. Op 7-12-2016 is er een tweede proef.
o In april-mei is weer deelgenomen aan de Actie Clubkas van de Rabobank.
o Er is een gesprek geweest met Magic Outdoor Sports over de samenwerking in de toekomst
bij diverse activiteiten rond de Fakkel. De afspraken zullen worden vastgelegd.
ANBI 1-1-2017.docx
2017-06-30

2 van 3

o November 2016: de geplaatste internetantenne op de Fakkel gaat niet in werking. De
exploitant heeft aangegeven dat de kosten te hoog oplopen. De mogelijkheden met een
andere partij worden afgetast. (Voorlopig nog geen doorgang).
o 12 november 2016: de onthulling van de eerste serie emaillen foto’s rond de Fakkel (83
stuks). ICER stelt ruimte en koffie beschikbaar voor binnen activiteit. Zeer grote
belangstelling.
o 10 december 2016: aanbrengen kerstverlichting aan de Fakkel met medewerking van
Magic Outdoor Sports. Deze wordt dezelfde dag ontstoken.

Financiële verantwoording:

Het financiële verslag over 2015 is opgesteld door Mulders Administratie, Oversluis 21 te Ulft.
Het verslag is separaat bijgevoegd:
zie Boekhoudrapport 2016 dd. 1 juni 2017 voor Stichting Monument voor de Arbeider.

ANBI 1-1-2017.docx
2017-06-30

3 van 3

