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Gegevens ANBI  01-01-2019 

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 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.  

http://www.monumentvoordearbeider.nl/
mailto:info@monumentvoordearbeider.nl
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Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2018: 

 

Algemeen: 

 In 2018 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. 

Bestuursbesluiten: 

 14-2-2018:  

-  wordt bestuurslid Wim Peters met algemene stemmen herbenoemd als bestuurslid  

   en tevens secretaris. Wim aanvaardt de herbenoeming. 

-  wordt besloten een andere fotograaf te vragen voor het maken van foto’s van  

   activiteiten van de Stichting. 

-  wordt besloten 54 nieuwe fotoplaatjes te bestellen bij Langcat. Verder wordt de 

   onthulling van de foto’s en jaarlijkse herdenking vastgesteld op 17 mei 2018. 

   Ruimte bij ICER wordt vastgelegd.   

 14-3-2018:  

-  wordt, na een gesprek met de kandidaat fotograaf, besloten hem te benoemen als  

   extra bestuurslid (fotograaf/technische zaken). 

-  besluit het bestuur een financiële bijdrage te vragen aan de Stichting Armenkorf als 

   bijdrage in de kosten van uitbreiding fotogalerij en de bordjes voor sponsoren en 

   aandeelhouders. 

-  wordt besloten om, om financiële redenen, in 2018 niet mee te doen aan de 

   Zomerbrochure voor het DRU Industriepark. 

-  wordt het jaarverslag van de secretaris over 2017 vastgesteld. 

 11-4-2018: 

-  wordt ingestemd met het ANBI-overzicht per 1-1-2018. 

-  wordt besloten rond december partijen op het DRU Industriepark, IBOIJ en de 

   Hanze aan te schrijven voor een bijdrage in het onderhoud van de kerstverlichting. 

-  wordt besloten dat Magic Outdoor Sports als tegenprestatie voor de levering van 

   diensten aan de Stichting meerdere keren gebruik mag maken van de Fakkel voor 

   klimmen en abseilen (circa 5 keer). 

 9-5-2018:  

-  besloten wordt dit jaar weer samen met Magic Outdoor het klimmen en abseilen te 

   organiseren tijdens de Achterhoek Spektakeltoer op 5 augustus 2018. 

 

 13-6-2018: 

-  Het financieel verslag 2017 wordt vastgesteld. 

 11-7-2018: 

-  besloten wordt deel te nemen aan de open dag op het DRU Industriepark op  

   7 oktober 2018. 

-  om financiële redenen en omdat het nut voor onze Stichting niet erg groot is, 

   wordt besloten het lidmaatschap van de STIF op te zeggen. 
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-  de kosten voor klimmen en abseilen tijdens de Achterhoek Spektakeltoer worden 

   vastgesteld op € 20 per persoon. 

 8-8-2018: 

-  besloten wordt dat men “Vriend van de Fakkel” kan worden voor € 1,-- per maand,  

   oftewel € 12,-- per jaar. Huidige deelnemers zijn verzocht om hier aan mee te 

   doen. 

-  er wordt ingestemd met een bedrag van € 150 voor een extra tekstplaatje bij de  

   Fakkel. 

 12-9-2018:  

-  besloten wordt een eenvoudig protocol Privacy Beleid op te stellen voor 

   onze Stichting. 

 10-10-2018: 

-  wordt het Protocol Privacy Beleid van de Stichting vastgesteld. 

-  besloten wordt 8 december 2018 wederom de kerstverlichting aan te brengen aan 

   de schoorsteen en deze er op 12 januari 2019 weer af te halen. 

 14-11-2018:  

-  behandeld is de mededeling van één van de bestuursleden dat deze niet langer 

   deel wil uitmaken van het bestuur. Wel blijft hij zijn diensten als fotograaf  

   aanbieden. Het bestuur ziet nu geen noodzaak tot uitbreiding van het bestuur.  

-  besloten wordt wederom deel te nemen aan de Kerstmarkt in de SSP-hal op 9-12- 

   2018. Ook wordt aangeboden betaald vrijwilligerswerk te doen in de vorm van 

   oliebollen bakken en verkopen. 

-  de inleverdata voor de foto’s 2019 worden vastgesteld op 22 en 23 februari 2019. 

 

Activiteiten/handelingen: 

o Op 4 januari 2018 is de akte voor het recht van opstal van de schoorsteen bij notaris 

Hendriks gepasseerd. 

o 26 en 27 januari 2018 was het inleveren van foto’s voor de derde fase van de 

fotogalerij. Dit was met 54 deelnemers een zeer geslaagde bijeenkomst. 

o In april-mei 2018 is weer deelgenomen aan de Actie Clubkas van de Rabobank. 

Opbrengst € 41,--. 

o 17 mei 2018:  is de onthulling van de derde serie, 60 stuks, geëmailleerde 

arbeidersfoto’s rond schoorsteen De Fakkel.  In totaal hangen er nu 231 foto’s en is 

er nog plaats voor 66 foto’s. ICER stelde ruimte beschikbaar voor ontvangst.  

Dhr. Zeno Deurvorst trad op als spreker voor de onthulling en de jaarlijkse 

herdenking van de arbeiders. 

Er was een zeer grote belangstelling. 

o De actie “Vrienden van de Fakkel” heeft dit jaar € 100,-- opgebracht. 
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o Juli 2018: rooster voor boven in de schoorsteen is gereed. Moet nog worden 

geplaatst. 

o 5 augustus 2018 organiseert de Stichting in samenwerking met Magic Outdoor Sports 

klimmen en abseilen tijdens de Achterhoek Spektakeltoer. Evenement is zeer 

geslaagd. Netto opbrengst € 340,--. 

o Op 7 oktober 2018 wordt deelgenomen aan de Open Dag op het DRU Industriepark. 

De belangstelling voor onze Stichting is niet erg groot. 

o Op 31 oktober 2018 is er een gesprek geweest met de heer Max Merkx van de 

gemeente over de nieuw op te richten Stichting DRU Industriepark. 

o 8 december 2018: wordt de kerstverlichting aangebracht aan de Fakkel met 

medewerking van Magic Outdoor Sports. Deze wordt dezelfde dag ontstoken. 

o 9 december 2018: wordt deelgenomen door de Stichting aan de Kerstmarkt in de 

SSP-hal. Tevens wordt er geholpen met oliebollen bakken en verkopen. 

 

 

 
 

 

Financiële verantwoording:  

Het financiële verslag over 2017 wordt in een aparte bijlage genoemd. 


