Notulen Algemene Ledenvergadering 13 november 2017.
Locatie Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 31, Doesburg.
Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: 26 leden; afwezig met kennisgeving: 8 leden.
1.Opening
Voorzitter Peter van den Brandhof heet alle aanwezigen van harte welkom met een speciaal
welkom voor wethouder Fred Jansen. Zijn aanwezigheid drukt op symbolische wijze de goede
samenwerking uit tussen de Monumentenvereniging en de gemeente Doesburg.
In Memoriam:
Baron Van Tuyll van Serooskerken (overleden op 5 juli 2017)was burgemeester van Doesburg van
1956 tot 1962.
Hij heeft zich in die tijd speciaal ingezet voor de herbouw van de Martinitoren. Vanaf de
oprichting tot zijn overlijden op honderdjarige leeftijd is de heer Van Tuyll trouw lid van
onze vereniging geweest.
Kees Scheepers (overleden op 2 oktober 2017) was medeoprichter van de Monumentenvereniging
in 1977. Hij heeft zijn functie als voorzitter bijna 30 jaar vervuld. Hij was de drijvende kracht bij de
restauratie en revitalisering van de karakteristieke en waardevolle binnenstad. Nadat de
geldstromen vanuit de overheid begin jaren tachtig opdroogden, nam de Monumentenvereniging
het initiatief de verwaarloosde en leegstaande panden op te kopen en te restaureren. Daarna
richtte hij zijn aandacht op het belangrijke landschap rondom de stad. Hij brak een lans voor het
herstel van de Linies van Menno van Coehoorn.
In Doesborgh Nieuws 2017 is een uitgebreid ‘in memoriam’ opgenomen.
De Monumentenvereniging Doesburg is hen veel dank verschuldigd en herdenkt hen met
een ogenblik stilte.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
2.1 Uitgave Doesborgh Nieuws
Het verenigingsblad Doesborgh Nieuws is dit jaar voor het eerst in kleur verschenen, met

veel dank aan de twee adverterende ‘oude’ Doesburgse ondernemingen, de firma Staarink en
Claus.
2.2 Uitnodiging voor deelname aan de ‘botsproef’
Zoals bekend zal zijn heeft de eigenaar van een rijksmonument de mogelijkheid om het
onderhoud aan zijn monument voor 80% als aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte.
Met Prinsjesdag 2016 is een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om de fiscale aftrek voor het
onderhoud aan monumentenpanden om te zetten in een vervangende subsidieregeling. Het
wetsvoorstel is op verzoek van het Kabinet door de Kamer aangehouden en de verdere
afhandeling is door het nog zittende kabinet ‘controversieel’ verklaard. De afgelopen maanden
is aandacht besteed aan de verdere uitwerking van een vervangende subsidieregeling. Om er
zeker van te zijn dat de nieuwe regeling naar behoren functioneert, wil het Rijk de regeling met
private eigenaren van rijksmonumenten aan de praktijk toetsen. Daarom wil het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met de gemeente Doesburg een
testmoment organiseren onder de noemer ‘botsproef’. De Monumentenvereniging Doesburg is
uitgenodigd om een testgroep van 10 mensen samen te stellen die de nieuwe
subsidieregelingen moet gaan toetsen op de werkbaarheid en de haalbaarheid. Daarbij zal
tevens gebruik gemaakt worden van de rekeningen die eerder gebruikt zijn bij de oude fiscale
aftrekregeling.
De aanwezige leden worden opgeroepen om zich beschikbaar te stellen voor deelname aan
deze botsproef.
N.B. Het oude wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten blijft nog van kracht in
2018.
3. Notulen Algemene ledenvergadering van 14 november 2016
Bert Stulp vraagt om duidelijkheid rondom een vermoedelijk verdwenen Jugendstil
tegeltableau in de portiek van de voormalige fietsenhandel in de Gasthuisstraat. Dit punt is op
de vorige vergadering in de rondvraag naar voren gebracht. De Monumentenvereniging heeft
nader onderzoek gepleegd en navraag gedaan (o.a. bij de vorige eigenaar), maar van het
bestaan van een tegeltableau is, behoudens de tegel-lambrisering op het benedengedeelte van
de rechterwand van de ingangsportiek, niets gebleken.
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist Paul le Blanc
4. Financiële overzichten: inkomsten en uitgaven 2016, prognose 2017 en begroting 2018
De Penningmeester Medi Teitink licht het nieuwe financiële overzicht toe zoals dat is
opgenomen in Doesborgh Nieuws 2017 (pag. 6). De begrotingen (2016, 2017, 2018) en de
realisaties over de jaren 2016 en 2017 (prognose) zijn nu goed overzichtelijk in beeld gebracht.
In Doesborgh Nieuws 64 (pag. 7 en 8) is reeds een uitvoerige toelichting op de cijfers
opgenomen. Naar aanleiding hiervan geeft de penningmeester nog een verdere toelichting ten
aanzien van een aantal specifieke posten, met enkele aanvullende opmerkingen.
Ten aanzien van de Thema-avonden: de kosten zijn gemaakt voor de sprekers en voor de
zaalhuur in de Gasthuiskerk. Voor de huur van de Gasthuiskerk is aan de leden een kleine
bijdrage gevraagd. Voor 2017 is er een positief saldo te verwachten. De kosten van de
ledenvergadering en Snappenburg de Vriesprijs zijn redelijk gelijk gebleven. De kosten van
Doesborgh Nieuws zijn ook gelijk gebleven, dankzij de sponsoring van de fa. Claus en de fa.
Staring. Hierdoor kon de uitgave in kleur verschijnen.

Door Meindert van den Berg wordt de vraag gesteld wat het beleid is ten aanzien van de
achterstallige contributies. Medi Teitink deelt mede dat er een grote ronde van aanmaningen is
uitgegaan. Er moet thans nog €200,- à €300,- binnenkomen. Er moet rekening mee gehouden
worden dat de aanmaningen en opschoning van het ledenbestand ook kan leiden tot
opzeggingen of verwijdering uit het ledenbestand, dit om verschillende redenen:
-leden die verhuizen of overlijden maken geen deel meer uit van het ledenbestand.
-leden die driemaal achter elkaar een jaar verzaken te betalen, blijken geen
belangstelling voor de vereniging te hebben en worden geroyeerd.
Peter van den Brandhof bedankt Medi Teitink en Hans van der Maas voor het vele werk dat zij
hebben verricht.
5. Verslag (kas)controlecommissie en benoeming nieuwe (kas)controlecommissie
Omdat Hans van der Maas beoogd inkomend penningmeester is en hij al bij de opmaak van de
financiële stukken betrokken was, heeft hij zich terug getrokken uit de (kas)controlecommissie.
Het overblijvende lid, Cor van den Bergh, heeft daarom op verzoek van het bestuur als nieuw
lid Diederik Bente aangetrokken. De benoeming van Diederik Bente krijgt eenieders
instemming.
De controlecommissie, bestaande uit Diederik Bente en Cor van den Bergh, adviseert de
vergadering aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over 2016.
Naar haar oordeel is er sprake van een heldere boekhouding en ledenadministratie. Los van dit
advies tot decharge brengt de commissie enkele aandachtspunten naar voren:
 Op dit moment beschikt de Vereniging over drie bankrekeningen. Geadviseerd wordt om
tenminste één van deze bankrekeningen op te heffen.
 Door de penningmeester zijn het achterliggende jaar, met ondersteuning van de aantredend
penningmeester, vele acties ondernomen om achterstallig contributie bij de leden te innen.
Een belangrijk deel met positief resultaat (inning vond plaats) en voor een deel bleek dit niet
mogelijk (lid zonder kennisgeving/afmelding verhuisd, overleden e.d.) en is de
ledenadministratie opgeschoond. Helaas blijken een aantal leden – ook na herhaalde
verzoeken – nog steeds hun achterstallige contributie niet te betalen. De commissie
adviseert leden met een contributieachterstand van drie jaar als lid te royeren en uit de
ledenadministratie te verwijderen.
 Voor aanwending van de fondsen uit de ‘Reserve Stadsherstel’ is nog geen beleid
ontwikkeld. De commissie adviseert dit als actiepunt toe te voegen aan de ‘Plannen voor het
bestuursjaar 2018’.
Tot slot geven de huidige leden van de controlecommissie aan bereid te zijn de taken van deze
commissie ook voor de Algemene Ledenvergadering van april 2018 te willen uitvoeren.
De voorzitter bedankt de leden van de controlecommissie voor hun werk en laat weten dat de
adviezen ter harte zullen worden genomen.
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van de controlecommissie voor de volgende
vergadering.

6.Goedkeuring jaarstukken 2016, decharge van het bestuur en goedkeuring begroting 2018

Op voorstel van de voorzitter keurt de vergadering -zoals geadviseerd door de
kascontrolecommissie- de jaarstukken over 2016 goed en verleent het aan het bestuur
decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering neemt kennis van de voorlopige cijfers over
2017 en stemt met applaus in met de begroting 2018.
7. Huishoudelijk Reglement, wijzingen en aanpassingen.
Het Huishoudelijk Reglement was niet helemaal in lijn met de statuten en dateerde al van 1967.
Een commissie bestaande uit Gerben van der Steen, Hans van der Maas en Jaap Scheltes,
ondersteund door de bestuursleden Roel Feltmann en Peter van den Brandhof, hebben zich
gebogen over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en een voorstel gedaan voor
herziening van het Huishoudelijk Reglement.
Enkele belangrijke elementen zijn:
1. Naamvoering Monumentenvereniging Doesburg is praktischer dan
Monumentenvereniging 15 april 1945.
2. Per huisadres (lid of huishouden) ontvangt men een keer per jaar een exemplaar
Doesborgh Nieuws.
3. Het proces van benoeming van aanstaande bestuursleden is transparanter geworden.
4. De beperking van leeftijdsgrens 70 jaar als bestuurslid komt te vervallen.
5. De Algemene Ledenvergaderingen worden voortaan tweemaal per jaar gehouden ( in beginsel
in de maanden april en november). Onder meer wordt in de april-vergadering door de
penningmeester het financieel jaaroverzicht over het voorafgaand jaar gegeven en door de
secretaris een verantwoording over gevoerd beleid. Tevens brengt de Controlecommissie verslag
uit van haar bevinden over de jaarstukken. In de november-vergadering liggen onder meer de
begroting alsmede het te voeren beleid voor het komende jaar ter goedkeuring voor.
Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd en zal vanaf dit moment van kracht zijn.
8. Verenigingsactiviteiten 2017-2018
De plannen voor het bestuur voor het jaar 2018 staan vermeld in Doesborgh Nieuws 2017 (pag.
8). De voorzitter memoreert nog eens mondeling een aantal van de gerealiseerde activiteiten in
2017 en kijkt vooruit naar de plannen voor 2018.
 Er zal ook in het komende jaar aandacht zijn voor twee thema-avonden. Door de twee
subsidie toekenningen vanuit het Anneke van Heekfonds is dit fonds nog eens
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
 Net als in 2017 zal in 2018 een tussentijdse digitale Nieuwsbrief worden uitgebracht.
 Een projectgroep bestaande uit Carel Rensing (namens Stadt en Ambt Doesborgh),
Harm Claus namens de Monumentenvereniging) en Bert Stulp (voorzitter) heeft een
inventarisatie gemaakt van monumentale gevelopschriften op panden waarbij gekeken
is naar geschiedenis, functie en bewoners. Een mooi stuk over de Stoomkoffiebranderij
is verschenen in Doesborgh Nieuws. De voorzitter spreekt zijn dank aan de projectgroep
uit. In 2018 zal dit project worden geëvalueerd.
 In Doesburg zijn begin november 23 nieuwe ANWB-informatiebordjes bevestigd aan
bijzondere monumentale panden. Het betreft hier zowel rijksmonumenten als
gemeentelijke monumenten. Dit is een aanvulling op de reeds aanwezige informatiebordjes.
De ANWB-informatiebordjes vertellen kort en bondig de bouwgeschiedenis van het

desbetreffende pand met eventuele aanvullingen over de vroegere functie en de
bewonersgeschiedenis.
De Monumentenvereniging heeft een selectie gemaakt van 23 panden die voor een dergelijk
informatiebordje in aanmerking zouden komen en vervolgens de informatieteksten
opgesteld. De inhoud van deze teksten zijn nog gecontroleerd door externe deskundigen en
uiteindelijk aan de eigenaren ter beoordeling voorgelegd.
Het project werd op 11 november feestelijk afgerond. Toen werd het laatste bordje door
wethouder Fred Jansen bevestigd aan de zijgevel van het Waaggebouw.
Het bestuur hoopt op veel belangstelling voor deze bordjes, zowel voor de Doesburgers zelf
als voor de bezoekers.
Om kosten te sparen zijn Roel Feltmann en Rob Verhoef met een witselpen aan de slag
gegaan om de teksten op gedeeltelijk onleesbare bordjes weer leesbaar te maken, zodat
deze niet vervangen hoefden te worden en kosten konden worden gespaard.
De voorzitter spreekt zijn speciale dank uit aan Paul le Blanc die het project heeft
gecoördineerd en zorg heeft gedragen voor de samenstelling van de teksten.
 Het bestuur zal het regelmatige constructieve overleg met de gemeente continueren.
Thema’s die aan bod zullen komen zijn: het beleid ten aanzien van ‘kleurrijk Doesburg’
(een nieuw beleid in dezen is noodzakelijk), de ruimtelijke kwaliteit en het plaatsen van
informatiebordjes bij de kazematten in de Fraterwaard aan het fietspad langs het
Zwarte Schaar.
André Scholten laat weten dat Doesburg inmiddels ‘vier generaties’ monumentenbordjes heeft.
Hij raadt het bestuur aan om na de nieuwe verkiezingen een wandeling te maken met het
College van B&W langs deze bordjes om zo de aandacht te vestigen op de bijzondere
monumenten van Doesburg.
9. Bestuurssamenstelling
Roel Feltmann en Medi Teitink zullen het bestuur verlaten. De voorzitter neemt met lovende
woorden afscheid.
Ten aanzien van Roel memoreert de voorzitter dat Roel meer dan drie termijnen zeer actief
betrokken geweest bij de Monumentenvereniging. Roel was een ambitieus persoon die vele
Poortersdagen organiseerde en deze tot een succes maakte. Hij was vooral de trekker van het
project ‘kelderruimten onder de rijksmonumenten’. Structuur en ‘het bij de les blijven’ waren
zijn grote kracht. Met aandacht heeft hij de website verzorgd. Zijn humor en innemende
persoonlijkheid waren ons dierbaar.
In zijn antwoord bedankt Roel Feltmann het bestuur voor de bijzondere contacten en vertelt
met overtuiging dat het goed is afscheid nemen, want ‘nieuw bloed is nieuw leven’.
Ten aanzien van Medi Teitink memoreert de voorzitter dat zij haar taak als penningmester
binnen het bestuur met veel verve heeft verricht. Zij heeft het fundament gelegd voor de
automatisering van de boekhouding en daardoor de financiële administratie een enorme
professionaliseringsslag gegeven. Haar onmiskenbaar vrouwelijke flair in ons nogal masculiene
gezelschap zal het bestuur zeker missen.
In haar dankwoord aan het bestuur bedankt Medi naast het bestuur tevens oud bestuurslid
Peter Hofstede en de toekomstige penningmeester Hans van der Maas die samen met haar de
financiële huishouding en planning heeft geanalyseerd.

De dank voor al het werk dat zij hebben verricht wordt onderstreept met een spirituele
attentie.
Als nieuwe bestuursleden worden Hans van der Maas en Meindert van den Berg voorgedragen.
Zij stellen zich persoonlijk voor aan de leden:
 Hans van der Maas woont sinds twee jaar in Doesburg. Hij is ervaren in
bedrijfseconomie en heeft ervaring met de bedrijfsvoering van verschillende instanties.
 Meindert van den Berg, woont ruim twee jaar in Doesburg en is gespecialiseerd in
landschapsinrichting en landschapsonderzoek en was werkzaam bij Alterra in
Wageningen. Hij is ook werkzaam geweest als docent en was secretaris van Giethoorns
Belang. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen natuur en monumenten
(groen en bebouwing). Hij is o.a. actief voor de Bond Heemschut (Commissie
Gelderland).
De vergadering gaat van harte akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling.
10. Rondvraag
 Cor van den Bergh vraagt om bevestiging van benoeming van kascontrole commissie
2018. Die wordt door de vergadering gegeven.
 Edward van der Beek wijst, in kader van glasverduurzaming, op het gebruik van
‘krimpfolie’. Hij heeft deze methode toegepast. Het is niet duur (€15 voor een rol van 4 x
1.50 meter)en verkrijgbaar bij de Hubo. Hij geeft een uiteenzetting over de wijze van
aanbrenging. Hij staat open voor het geven van nadere informatie.
Lezing over de Kazematten
Het informatieve deel van de vergadering werd verzorgd door Rob Verhoef en Peter van den
Brandhof. Zij gaven een boeiende en leerzame presentatie over de kazematten die in 1939-’40
langs de IJssel werden gebouwd. Uitgebreid werd ingegaan op de functie en de ligging van deze
kazematten rondom Doesburg, in het bijzonder in de Fraterwaard. Door middel van kaarten en
fraaie visuele opnames werden de kazematten in de Fraterwaard op een bijzondere wijze
gepresenteerd.
Na deze voordracht bedankt Peter van de Brandhof voor een ieders aanwezigheid en sluit hij de
vergadering, waarna de gelegenheid bestaat om nog gezellig na te praten.

