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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 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
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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 2020:
Algemeen:
• Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de Corona-pandemie. Hierdoor is er veel
minder door het bestuur vergaderd en zijn de activiteiten op een heel laag pitje
komen te staan. Eén en ander zal in dit verslag duidelijk tot uitdrukking komen.
• In 2020 heeft het bestuur 8 keer vergaderd, waarvan 1 keer beeldoverleg.
Bestuursbesluiten:
➢ 8-1-2020:
- worden de inleverdata voor de fotoserie 2020 vastgesteld op 21 en 22 februari.
- wordt de datum voor de onthulling van de fotoplaatjes en de jaarlijkse herdenking
vastgesteld op 17 mei 2020.
- wordt besloten geen eigen stroomaansluiting te laten aanbrengen in de
schoorsteen maar overleg te plegen met CIVON over verlenging van het bestaande
contract voor stroomlevering via CIVON.
- wordt besloten de wiebertjes voor de sponsoren en aandeelhouders uit te voeren
in roestvrijstaal.
➢ 12-2-2020:
- is er een gesprek met enkele bestuursleden van Openluchttheater Engbergen over
eventuele samenwerking bij de verlichtingsmogelijkheden van schoorsteen De
Fakkel tijdens de periode rond kerstmis. Beide partijen zijn enthousiast over
samenwerken. Er zullen nieuwe gesprekken volgen.
- wordt bestuurslid Ben Terwiel met algemene stemmen herbenoemd als
bestuurslid. Ben dankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
- wordt besloten dit jaar 29 fotoplaatjes te plaatsen op de fotowand. Dan is deze vol
en wordt er gezocht naar uitbreiding.
➢ 10-3-2020:
- wordt besloten een vernield fotoschildje op de fotogalerij op kosten van de
Stichting te vervangen. Schade is gemeld bij DRU IP en Politie.
- wordt besloten contact op te nemen met een kunstenaar, DRU IP en de gemeente
over de plannen van de Stichting voor een muurschildering van de historische
ijzermolen met waterrad.
- wordt het programma voor de onthulling en herdenking op 17 mei 2020
vastgesteld.
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➢ 24-4-2020;
- worden het jaarverslag van de secretaris en het financieel jaarverslag van de
penningmeester over 2019 vastgesteld en aan het bestuur décharge verleend.
- wordt, in verband met de corona-pandemie besloten de onthulling van de
fotoplaatjes op 17 mei niet door te laten gaan. Als de omstandigheden het toelaten
wordt een nieuwe datum gepland.
➢ 11-6-2020:
- wordt besloten weer deel te nemen aan de Achterhoek Spektakeltoer op zondag 28
juli 2019.
- wordt besloten deel te nemen aan de activiteiten in het kader van het 10-jarig
bestaan van het DRU Industriepark. Met name op 27 oktober met klimmen en
abseilen.
➢ 11-6-2020:
- wordt besloten dat de opstalverzekering bij Donatus wordt gehandhaafd. De
fotoplaatjes worden voor € 50 per stuk verzekerd.
- wordt besloten de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij de
RABObank/Interpolis te handhaven.
- wordt besloten dat een nieuwe plaats voor het plaatsen van fotoplaatjes op de
cortenstalen wanden gezocht zal worden maar dat aanmelding van foto’s wel
mogelijk blijft.
➢ 15-7-2020:
- Er zijn twee klachten van slechte foto’s bij de serie van dit jaar. Het bestuur gaat in
overleg met de leverancier en beraadt zich verder op de te nemen stappen.
- Er wordt een verzoek ingediend bij de gemeente Oude IJsselstreek voor een
financiële bijdrage vanwege het mislopen van inkomsten door de Coronacrisis.
➢ 9-9-2020:
- besloten wordt Lightconnection in te schakelen als adviseur voor het verbeteren
van de aanlichting van schoorsteen De Fakkel en met de gemeente in overleg te
gaan.
➢ 14-10-2020:
- besloten wordt te gaan werken aan verbetering van de website.
- uit het gesprek met de heren de Kort van Lightconnection komt naar voren dat de
kracht van de lampen te laag is.
- Er komt een tekstbordje bij de Fakkel met informatie over de doelstelling van het
monument. Ook twee bordjes met de aanduiding sponsoren en aandeelhouders.
- er wordt opnieuw gekeken naar de locatie voor uitbreiding van de fotowanden.
➢ 11-11-2020:
- besloten wordt de kerstverlichting op 12 december 2020 op te hangen en de Fakkel
op 9 januari 2021 weer af te tuigen.
- na een geslaagde test voor het aanlichten van De Fakkel wordt besloten in overleg
te gaan met de gemeente
- besloten wordt voor het ontwerpen van de muurschildering van de ijzermolen
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opdracht te geven aan een kunstenaar. Daarna overleg met de Rijksdienst en dan
de aanvraag voor een omgevingsvergunning.
- er wordt een voorbeeldplaat gemaakt voor uitbreiding van de cortenstalen
fotowand langs de ingang naar de schoorsteen.
- er wordt besloten geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van de wiebertjes
voor aandeelhouders. Deze zijn alleen voor degenen die hebben meegeholpen aan
de opbouw van de schoorsteen.
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Activiteiten/handelingen:
In januari 2019 is het rooster boven in de schoorsteen geplaatst.
Op zaterdag 11 januari 2020 is de kerstverlichting van de schoorsteen verwijderd.
De opbrengst van het oliebollenbakken op de kerstmarkt 2019 is € 762. Een heel mooi
bedrag en voor herhaling vatbaar.
Op 21 en 22 februari 2020 was het inleveren van foto’s voor de vijfde fase van de
fotogalerij. Dit was met 29 deelnemers een zeer geslaagde bijeenkomst.
Naar aanleiding van het gesprek op 12 februari wordt een groot bestand met foto’s
ontvangen van Stichting Engbergen over het verlichtingsproject Engbergen.
Gebruik van het Ouhrlokaal voor de onthullingsbijeenkomst op 17 mei is akkoord.
In juni is er een klacht binnengekomen over de slechte kwaliteit van een fotoplaatje.
In juni zijn de roestvrijstalen wiebertjes met de namen van de sponsoren en
aandeelhouders geleverd.
De reacties van DRU IP en de gemeente Oude IJsselstreek op de plannen voor een
muurschildering zijn positief ontvangen.
De strengen met lampen van de kerstverlichting zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
De onthulling van de fotoschildjes op 17 mei 2021 is vanwege Corona niet doorgegaan.
De Achterhoek Spektakeltoer in augustus is vanwege Corona niet doorgegaan. Dus ook
geen opbrengsten van klimmen en abseilen.
De Stichting ontvangt financiële bijdragen uit de emballagebox van Albert Heyn en de
actie ClubSupport van de RABObank, waarvoor hartelijk dank.
De Stichting ontvangt in het kader van de regeling Steunmaatregelen voor
Maatschappelijke Organisaties aan verenigingen uit de sectoren Welzijn, Cultuur en
sport een financiële bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek wegens gemis van
opbrengsten door Corona. Deze bijdrage was zeer welkom.
De Stichting onderzoekt de mogelijkheden van een camera boven op de schoorsteen.

Financiële verantwoording:
Het financiële verslag over 2020 wordt in een aparte bijlage genoemd.
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