
Concept 

 

Algemene Ledenvergadering 14 november 2016  

 
Aanwezig: 42 leden 

Afwezig met kennisgeving: 10 leden 

 

1. Opening 

 De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Als locatie voor de 

bijeenkomst is dit jaar de Ooipoortkerk gekozen. Deze kerk heeft tijdens de 

Open Monumentendag 2016 de Snappenburg de Vriesprijs in ontvangst mogen 

nemen vanwege de bijzonde renovatie van de kerk (zie Doesborgh Nieuws nr. 

63). Ons erelid Dhr. Gerrit Bouwhuis, die nauw betrokken is geweest bij deze 

renovatie, zal in het tweede deel van de bijeenkomst een uiteenzetting geven 

over de geschiedenis van de kerk en de renovatieactiviteiten.  

 Als punt 7 van de agenda was de wijziging van het Huishoudelijk reglement 

geagendeerd. Omdat dhr. Gerben van der Steen belangrijke en constructieve 

opmerkingen heeft gemaakt over de conceptversie wordt voorgesteld dit 

agendapunt nog niet inhoudelijk te behandelen en aan te houden voor de 

volgende vergadering. Wel zal bij het agendapunt een korte toelichting worden 

gegeven. 

 Bij agendapunt 7 zal tevens het erelidmaatschap van dhr. André Scholten 

worden besproken.   

2. Ingekomen en uitgegane post. Mededelingen van de voorzitter 

 De voorzitter memoreert de honderdste verjaardag van ons lid Baron van Tuijll 

van Serooskerken, welke verjaardag gevierd zal worden op 22 november. Het 

bestuur zal zorg dragen voor toezending van een felicitatie.  

 Op zaterdag 19 november 2016 zal het boek Doesburgers vertellen kleurrijke 

verhalen om 13.30 uur feestelijk aan het publiek gepresenteerd in de 

Buurtacademie aan de Linie 4. 

 Op de website van de vereniging is alle informatie geplaatst over de voorlopige 

opschorting van het afschaffen van de fiscale aftrek van onderhoud van 

monumenten per 1 januari 2017. Het bestuur is zeer actief geweest om bij 

diverse instanties bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van de 

Minister.  

3. Notulen Algemene ledenvergadering van 16 november 2015 

Er zijn geen correctieve opmerkingen en geen inhoudelijke vragen. De notulen worden 

derhalve gearresteerd onder dankzegging aan de notulist. 

4. Financiële overzichten: inkomsten en uitgaven 2015, prognose 2016 en begroting 

2017 

De penningmeester ligt het nieuwe systeem van het overzicht van de financiën toe. 

Het verlies zal verplaatst worden naar de kolom kosten. De toelichting zoals 

geformuleerd in Doesborgh Nieuws nr. 63 is uitvoerig besproken. Het niet betalen van 

de contributie door een groot aantal leden wordt als zorgelijk ervaren. Een 

persoonlijke aanmaning per email of brief is mogelijk een effectief instrument. Het 

bedrag voor de website in het overzicht 2016 heeft te maken met een nieuw ontwerp 

waardoor het mogelijk is de website zelf bij te houden, hetgeen ook weer 

kostenbesparend is. De kosten voor het blad Doesborgh Nieuws van 2015 staat in het 

overzicht 2016 omdat de kosten hiervoor ook in 2016 zijn betaald. De reservering van 



€ 4000,-  ex Stadsherstel is gelabeld voor instandhouding en verbetering van de 

Doesburgse Monumenten. De invulling van deze post zal door het bestuur geschieden. 

De financiële positie van de vereniging laat een langzame achteruitgang zien, hetgeen 

maatregelen om dit te voorkomen noodzakelijk maakt. In de begroting 2017 is al 

rekening gehouden met het voornemen de contributie te verhogen (zie punt 8 van de 

agenda). Het bestuur zegt toe nog eens te kijken hoe de inkomsten en uitgaven van de 

Poortersdag meer in evenwicht kunnen worden gebracht.  

Er vindt een discussie plaats over de vraag of de vergadering met de discussie over de 

financiën niet beter naar februari verplaatst kan worden omdat dan de jaarstukken van 

het afgelopen jaar definitief goedgekeurd kunnen worden. In de praktijk zal dat lastig 

blijken omdat in februari/maart nog niet alle uitgaven van het voorafgaande jaar 

definitief zullen zijn. Ook de begroting kan dan pas in februari/maart vastgesteld 

worden terwijl het lopende jaar al enige maanden is voortgeschreden. Het is een 

regelmatig terugkerende discussie. Er wordt besloten vooralsnog met het huidige 

systeem door te gaan.   

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

De controlecommissie, bestaande uit Gerben van der Steen en Hans van der Maas, 

adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over 

2015. Naar haar oordeel is er duidelijk een professionalisering zichtbaar in zowel de 

ledenadministratie als de boekhouding.  

Los van dit advies tot decharge brengt zij nog een aantal aandachtspunten en vragen 

naar voren: 

 Waartoe wordt het eigen vermogen van de vereniging ingezet? Is hierover een 

beleid vastgesteld? 

 Het jaar 2015 wordt afgesloten met een verlies en naar verwachting zal dit ook 

in 2016 het geval zijn. De commissie vindt het geen goede zaak als het eigen 

vermogen wordt verminderd door deze negatieve resultaten. Het bestuur zou 

goed moeten bekijken hoe het negatieve resultaat beperkt kan worden.  

 De commissie geeft het advies om het geschonken bedrag van Stadsherstel een 

eigen bestemming te geven. 

 De commissie adviseert om het Anneke van Heekfonds meer onder de 

aandacht te brengen.  

De voorzitter bedankt de leden van de controlecommissie voor hun werk. Deze dank  

betreft natuurlijk ook de penningmeester.  

Hans van der Maas zal lid blijven van de nieuwe controlecommissie 2016. Gerben van 

der Steen zal de commissie verlaten. Cor van den Bergh stelt zich beschikbaar als 

nieuw lid. 

Op voorstel van de voorzitter keurt de vergadering –zoals geadviseerd door de 

kascontolecommissie- de jaarstukken over 2015 goed en verleent het bestuur decharge 

voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt tevens  in met de voorlopige cijfers 

over 2016 en de begroting 2017.  

6. Stichting Stadsherstel 

De Stichting Stadsherstel is opgeheven. Het restant van het vermogen is overgemaakt 

aan de monumentenvereniging. Zoals bij de discussie over de financiële stukken al is 

meegedeeld zal de reservering van € 4000,- ex Stadsherstel worden gelabeld voor 

instandhouding en verbetering van de Doesburgse monumenten. 

7. 7.1 Wijziging Huishoudelijk Reglement  
Het geagendeerde voorstel komt te vervallen. Omdat dhr. Gerben van der Steen 

belangrijke en constructieve opmerkingen heeft gemaakt over de conceptversie wordt 

voorgesteld dit agendapunt nog niet te behandelen en aan te houden voor de volgende 



vergadering. Een commissie zal zich nogmaals buigen over zowel de statuten als het 

huishoudelijk reglement. Eventueel zullen de statuten gewijzigd moeten worden, 

hetgeen wel kosten met zich meebrengt. De commissie zal bestaan uit de, leden Hans 

van der Maas, Gerben van der Steen en Jaap Scheltes, vanuit het bestuur aangevuld 

Peter van den Brandhof en Roel Feltmann. 

7.2 Erelidmaatschap.  

André Scholten blijkt volgens een verslag over de Poortersdag in 1990 bij zijn 

afscheid als bestuurslid benoemd te zijn tot Lid van Verdienste van onze vereniging. 

Statutair kent de vereniging echter geen Leden van Verdienste. Het voorstel van het 

bestuur aan de vergadering  is om in te stemmen met de omzetting van de eretitel Lid 

van Verdienste in Erelid, en wel met terugwerkende kracht tot 1990. Dit voorstel 

wordt door de gehele vergadering positief omarmd en met applaus bekrachtigd. 

8. Voorstel contributieverhoging 

Vanwege de stijgende kosten, de vermindering van het aantal leden en het probleem 

van de contributie-inning wordt voorgesteld de contributie te verhogen: € 15,- voor 

leden, inclusief partner en € 25,- voor bedrijven. De voorkeur gaat uit naar een 

lidmaatschap per adres. Dit is kostenbesparend. Voorgesteld wordt om bij de 

contributie-inning te spreken van een minimumbedrag, opdat de leden mogelijk 

verleid worden om meer te geven. Voor bedrijven kan wellicht de benaming donateur 

worden gebruikt. Ook dit stimuleert wellicht een grotere bijdrage. Ledenwerving blijft 

noodzakelijk, ook buiten de binnenstad. Het voorstel tot contributieverhoging wordt 

aangenomen.  

9. Verenigingsactiviteiten 2016-2017 

De plannen voor het bestuur voor het jaar 2017 worden vermeld in Doesborgh Nieuws 

2016 (pag. 6). De toekomstig voorzitter licht deze punten nog eens kort toe. De leden 

worden opgeroepen zelf ook nieuwe leden te werven. Er zijn daarvoor mooie flyers 

beschikbaar. Er zal ook in het komende jaar bijzondere aandacht worden geschonken 

aan de Linies en de historische oorlogsmonumenten. Wat betreft het project 

‘gevelopschriften’ wordt gememoreerd dat er reeds een boekje bestaat met alle 

opschriften, samengesteld door Jaap Scheltes. De werkgroep zal hierop worden 

geattendeerd. Er zal aandacht besteed worden aan de historische oorlogsmonumenten 

en kazematten. Het bestuur is voornemens een digitale nieuwsbrief te gaan verzorgen. 

Hiervoor zijn wel zoveel mogelijk e-mailadressen noodzakelijk. Het bestuur is in 

overleg met de ANWB om de informatiebordjes te vernieuwen of het aantal uit te 

breiden 

10. Bestuurssamenstelling 

Aftredend zijn Peter Hofstede, Frank Lange, Peter van den Brandhof en Roel 

Feltmann.  Sandra Jurriens heeft te kennen gegeven een jaar voor haar maximale 

zittingstermijn haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Peter Hofstede (14 jaar 

bestuurslid) en Frank Lange (14 jaar bestuurslid, waarvan 12 jaar secretaris) zijn niet 

langer herkiesbaar. Roel Feltmann verklaart zich bereid om nog een jaar lid te blijven 

om de continuïteit te waarborgen. Peter van den Brandhof is herkiesbaar en zal de 

nieuwe voorzitter worden.  

Als nieuwe leden worden met instemming van de vergadering verwelkomd: Henny 

Vergeer (afkomstig uit het Montessori-onderwijs en zeer geïnteresseerd in de 

Doesburgse monumenten), Rob Verhoef (‘correspondent’van de stichting Menno van 

Coehoorn en groot kenner van vestingwerken in het algemeen en van de Doesburgse 

Linies en andere restanten van de Doesburgse verdedigingswerken in het bijzonder) en 

Paul le Blanc (kunsthistoricus met veel ervaring op het gebied van monumentenzorg 

en cultuurbehoud). Zij stellen zich persoonlijk voor aan de leden. De vergadering gaat 



van harte akkoord met de nieuwe bestuursamenstelling. Paul le Blanc zal de 

secretariaatswerkzaamheden voor zijn rekening gaan nemen. 

De scheidende leden worden uitvoerig bedankt voor al hun langdurige 

werkzaamheden voor de vereniging. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij al hun  

activiteiten en hun diverse en vaak persoonlijke inbreng. Dhr. Frank Lange geeft in 

zijn dankwoord  een kort overzicht  van wat de Monumentenvereniging de laatst 14/15 

jaar gedaan heeft. 

De dank voor al het werk dat de scheidende bestuursleden hebben verricht wordt nog 

eens onderstreept met een spirituele attentie.   

11. Rondvraag en sluiting 

 Er wordt aandacht gevraagd voor een vermoedelijk verdwenen Jugendstil 

tegeltableau in de Gasthuisstraat .  

 Er wordt nogmaals gememoreerd dat het een ‘schande’ is dat zoveel leden niet 

betalen.  

 Door de dreiging van het afschaffen van de fiscale regeling voor het onderhoud 

van monumenten zou de woz-waarde wellicht kunnen of moeten dalen. Onze 

ervaringsdeskundige Sandra Jurriens beaamt dit en adviseert hier goed naar te 

kijken. 

 Henk Bootsma vermeldt dat hij geschrokken is van de portokosten voor de 

verzending van Doesborgh Nieuws naar Beinum. Hij zegt toe volgend jaar de 

verspreiding van het blad in (of op) Beinum te zullen verzorgen, samen met 

Dick van der Lei.   

 Er wordt aanvullende informatie gegeven bij de tekst van de Open 

Monumentendag met betrekking tot het restant van de gaslantaarn op de hoek 

Kerkstraat-Roggestraat . Uit het boek ‘Van zoete wijn en bittere medicijn’, 

geschreven door ons erelid Jan van Petersen blijkt dat hier ook een rode vlag 

werd opgehangen om de dokter te verwittigen van spoedgevallen.  

 De heer Edward van der Beek wordt middels een spirituele attentie bedankt 

voor zijn inzet om te proberen nieuwe leden te werven onder de bewoners van 

gemeentelijk monumenten.   

 

Het informatieve deel na de pauze werd verzorgd door dhr. Gerrit Bouwhuis. Hij 

gaf eerst een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis van de protestantse 

kerken in Nederland en van die in Doesburg in het bijzonder, welk pad via een 

aanschouwelijk, doch complex schema voerde van Gereformeerden naar 

Hervormden, Christelijk Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden 

Vrijgemaakt, dit alles via doleantie, scheiding, samengaan en afsplitsing. Daarna 

beschreef hij de geschiedenis van het ontstaan van de Ooipoortkerk. Het gebouw 

dateert uit 1897, naar ontwerp van de Doesburgse architect H.C. Bloemendaal, die 

gebruik maakte van de specifieke vormentaal van de neo-renaissance. Uitvoerig 

werd stilgestaan bij de vele ingrepen tijdens de renovatie van 2015/2016, bedoeld 

om het gebouw enerzijds weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat (schip), 

anderzijds aan te passen aan de moderne tijd (o.a. nieuwe liturgische ruimte, 

vernieuwing gebruiksruimten, technische installaties en interieurobjecten, zoals 

leesgestoelte, tafels, knielbank en antependia ).  

Ook Gerrit ontvangt voor zijn interessante lezing een mooie, gevulde fles. De 

nieuwe voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.45 u, waarna nog de gelegenheid 

bestaat gezellig na te praten.    

 


