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Gegevens ANBI  01-01-2020 

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 2019: 

 

Algemeen: 

• In 2019 heeft het bestuur 10 keer vergaderd. 

Bestuursbesluiten: 

➢ 9-1-2019:  

-  wordt bestuurslid Guus Geurtsen met algemene stemmen herbenoemd als  

   penningmeester. Guus dankt voor het in hem gestelde vertrouwen. 

-  worden de inleverdata voor de fotoserie 2019 vastgesteld op 22 en 23 februari. 

-  wordt de datum voor de onthulling van de fotoplaatjes en de jaarlijkse herdenking 

   vastgesteld op 17 mei 2019. 

-  wordt besloten om, naast de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, geen  

   rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. 

➢ 13-2-2019:  

-  wordt de prijs voor de fotoplaatjes voor dit jaar vastgesteld op € 55 

-  wordt het jaarverslag van de secretaris over 2018 vastgesteld en aan het bestuur 

   decharge verleend. 

➢ 13-3-2019: 

-  wordt ingestemd met het ANBI-overzicht per 1-1-2019 en wordt het op de site 

   geplaatst. 

-  wordt besloten een gesprek aan te gaan met het bestuur van de nieuwe Stichting  

   DRU IP over verhouding en samenwerking. 

-  besloten wordt dat de kerstverlichting nog niet wordt vervangen maar dat ze 

   volledig zal worden gecontroleerd en kapotte delen worden vervangen. 

➢ 10-4-2019:  

- besloten wordt de plaatjes voor de sponsoren en aandeelhouders in roestvrijstaal 

  te laten produceren door Verheij Metaal. 

➢ 8-5-2019: 

- wordt besloten weer deel te nemen aan de Achterhoek Spektakeltoer op zondag 28  

  juli 2019. 

- wordt besloten deel te nemen aan de activiteiten op in het kader van het 10-jarig  

   bestaan van het DRU Industriepark. Met name op 27 oktober met klimmen en  

   abseilen. 

➢ 12-6-2019: 

-  Stichting Monument voor de Arbeider gaat plaats nemen in de  

   Programmacommissie van DRU IP. 

-  In het kader van Museaal concept DRU IP wordt besloten als taak op te  

   nemen het zichtbaar maken van het waterrad, waarvan restanten nog aanwezig zijn  

   op het DRU terrein. 



3 
 

-  Wordt het financieel verslag van de penningmeester over 2018 vastgesteld en aan 

   het bestuur decharge verleend. 

➢ 10-7-2019: 

-  Voortgang lopende projecten uitvoerig geëvalueerd. 

➢ 11-9-2019: 

-  het bestuur oordeelt de huidige kwaliteit van de fotoplaatjes voldoende en besluit 

   deze norm te handhaven.  

-  besloten wordt voor het maken van foto’s tijdens activiteiten een andere fotograaf  

   in te schakelen.  

➢ 9-10-2019: 

-  in verband met de toegezegde subsidie door Rabobank wordt besloten een  

   persbericht met foto na het aanbrengen van de bordjes uit te brengen. 

-  besloten wordt de kerstverlichting op 7 december 2019 op te hangen en de Fakkel 

   op 11 januari 2020 weer af te tuigen. 

➢ 13-11-2019: 

-  besloten wordt het tekstplaatje, dat geleverd zou worden door Langcat, niet af te  

   nemen. Het geheel is te omslachtig en duurt te lang. 

-  wordt herbevestigd dat de kerstverlichting op zaterdag 7 december wordt  

   aangebracht. 

-  wordt besloten geen oliebollen te bakken los van de SSP hal. Wel in de SSP hal voor 

   eigen rekening tijdens de kerstmarkt op zondag 8 december 2019. 

-  wordt besloten een gesprek aan te gaan met Stichting Openluchttheater Engbergen 

   over mogelijke samenwerking bij verlichting van de schoorsteen. 

-  wordt besloten een gesprek aan te gaan met CIVON over verlenging van het  

   contract voor stroomlevering aan De Fakkel. 

Activiteiten/handelingen: 

o In januari 2019 zijn 8 nabestelde fotoplaatjes door Langcat geleverd. 

o In januari 2019 is het rooster voor boven in de schoorsteen gereed gekomen. 

o Op zaterdag 12 januari 2019 is de kerstverlichting van de schoorsteen verwijderd. 

o In februari 2019 wordt het kadastrale perceel van het recht van opstal van De Fakkel 

door het kadaster aangewezen. De oppervlakte is 38 m2. 

o In februari 2019 wordt een brief van de Stichting Armenkorf ontvangen waarin het 

verzoek om een financiële bijdrage wordt afgewezen.  

o Op 22 en 23 februari 2019 was het inleveren van foto’s voor de vierde fase van de 

fotogalerij. Dit was met 36 deelnemers een zeer geslaagde bijeenkomst. 

o 13 april 2019 zijn de 36 fotoplaatjes door Langcat geleverd. 

o Gebruik van de SSP-hal voor de onthullingsbijeenkomst op 17 mei is akkoord. 

o De penningmeester heeft in februari een verzoek om een bijdrage in de bordjes voor 

sponsoren en aandeelhouders en voor de cortenstalen platen voor uitbreiding van de 

fotogalerij aan de Rabobank gedaan. 
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o In februari wordt het resultaat van de kerstmarkt 2018 in de SSP-hal bekend. 

Ondanks dat de markt goed is verlopen valt de opbrengst van de oliebollenverkoop 

tegen. 

o In april 2019 wordt een financiële bijdrage van € 1.500 door de Rabobank toegezegd. 

o Verheij Metaal gaat de plaatjes voor de sponsoren en aandeelhouders in 

roestvrijstaal maken. 

o 17 mei 2019 is de onthulling van de 36 arbeidersfoto’s en de jaarlijkse herdenking 

rond schoorsteen De Fakkel. Er hangen nu 267 foto’s en er is nog plaats voor 29.  

SSP-hal stelde ruimte beschikbaar. Oud burgemeester Hans Alberse trad op als 

spreker. Er was weer een erg grote belangstelling op een geslaagde avond. 

o De Stichting onderzoekt de mogelijkheden van een camera boven op de schoorsteen. 

Dit moet wel financieel wat opleveren. In juni 2019 is overleg geweest met een 

leverancier van camera’s. Dit heeft  (nog) niet tot resultaat geleid. 

o De Stichting is in de gelegenheid gesteld door Albert Heijn om gedurende een maand 

de opbrengsten te krijgen van het statiegeld dat door klanten wordt gedoneerd. De 

opbrengst was heel geweldig. Dank hiervoor voor AH.  

o In juli 2019 is een electriciën gevonden die bereid is kabels voor elektriciteit en 

internet aan te leggen in de schoorsteen. De uitgebrachte offerte is redelijk. 

o Avantgarde Saunabouw heeft aangegeven de electriciteits- en internetkabel te zullen 

sponsoren, waarvoor oprechte dank. 

o Op 28 juli 2019 organiseert de Stichting in samenwerking met Magic Outdoor Sports 

klimmen en abseilen tijdens de Achterhoek Spektakeltoer. Evenement is weer zeer 

geslaagd.  

o Op 26 oktober 2019 bezoekt het bestuur de receptie van Oudheidkundige Vereniging 

OVGG ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum en de opening van hun nieuwe 

locatie in het Ketelhuis. 

o De activiteit klimmen en abseilen ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van DRU 

IP op 27 oktober is in verband met de weersomstandigheden niet doorgegaan. 

o Op 7 december 2019 wordt het rooster in de schoorsteen aangebracht, gelijktijdig 

met de stroom- en internetkabel 

o Op 8 december 2019 worden door de Stichting met groot succes, voor eigen kop,  

oliebollen gebakken tijdens de kerstmarkt in de SSP hal. In 2020 zal dat weer worden 

geprobeerd. 

o Vanaf 10 december 2019 wordt door de stichting Oosterlicht een laserlamp geplaatst 

naast De Fakkel in het kader van “Oosterlicht verbindt”. Dit centrale punt was via 

laserstralen verbonden met 10 andere plaatsen waar een lamp geplaatst was. Het 

project was een groot succes. 

 

Financiële verantwoording:  

Het financiële verslag over 2019 wordt in een aparte bijlage genoemd. 


