Concept
Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2018
Locatie: Podium Acanthus, Koepoortstraat 20
Aanwezig: 49 leden; afwezig met kennisgeving: 6 leden
1.Opening
Welkomstwoord
Voorzitter Peter van den Brandhof heet alle aanwezigen van harte welkom, met een
speciaal welkom voor de nieuwe leden, voor drie ereleden (André Scholten, Dirk
Manné, Jan van Petersen), voor één ereburger (Margreet Frankot), voor de
burgemeester Loes van der Meijs die onlangs ook lid geworden is van de
monumentenvereniging en voor Ed en Anke Krabbenbos, leden van het eerste uur.
Overleg met de gemeente Doesburg
De voorzitter memoreert dat burgemeester Loes van der Meijs in het nieuwe
gemeentelijk college de portefeuille monumentenzorg onder haar hoede heeft
genomen. Het contact tussen de monumentenvereniging en de gemeente Doesburg
verloopt zeer goed. Er is regelmatig constructief overleg tussen de gemeente en de
monumentenvereniging over diverse zaken m.b.t. het monumentenbeleid.
De resultaten van de ‘botsproef’
De voorzitter meldt dat de nieuwe subsidieregeling voor onderhoud van
rijksmonumenten naar verwachting op 1 januari 2019 zal ingaan. Een en ander is nog
afhankelijk van de instemming van de Eerste Kamer in december. Eind 2017 hebben
een tiental leden van onze vereniging op verzoek van het Ministerie deelgenomen aan
de zgn. ‘botsproef’ waarbij de nieuwe regeling werd getoetst en van commentaar werd
voorzien. Een aantal op- en aanmerkingen zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk in de
nieuwe definitieve versie van de regeling opgenomen.
2. Ingekomen en uitgegane post
Er zijn geen stukken die ter kennisgeving aan de vergadering voorgelegd moeten
worden.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 april 2018
De notulen worden zonder wijziging vastgesteld met dank aan de secretaris Paul le
Blanc.
4. Jaarrekening 2017, prognose 2018 en begroting 2019
De desbetreffende stukken, zoals opgenomen in Doesborgh Nieuws 2018 (p.8 en 9)
worden door de penningmeester nogmaals kort toegelicht.
5. Goedkeuring begroting 2019
Op voorstel van de voorzitter stemt de vergadering in met de begroting 2019 met
bijzondere dank aan de penningmeester Hans van der Maas.
6. Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
De vergadering stemt in met de benoeming van Martin Beijer tot lid van de
(kas)controlecommissie. Hij zal de plaats innemen van Cor van den Berg.
7. Verslag verenigingsactiviteiten 2018
De vergadering heeft met instemming kennis genomen van het verslag zoals
opgenomen in Doesborgh Nieuws 2018
8. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2019

De vergadering stemt in met de plannen voor het bestuursjaar 2019.
De Poortersdag 2019 zal plaatsvinden op een zaterdag in mei ( 11 of 18 mei). De
bestemming zal ’s Hertogenbosch worden.
Op 18 februari zal er in samenwerking met de gemeente wederom een avond
georganiseerd worden rondom het thema ‘duurzaam monumentenbeheer’. Nadere
informatie over deze avond zal t.z.t. aan de leden worden toegezonden.
9. Vaststelling Privacybeleid
De Monumentenvereniging hecht grote waarde aan de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leden en houdt zich strikt aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De leden hebben via de website
kennis kunnen nemen van dit privacybeleid. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
10. Bestuurssamenstelling
Harm Claus is aan het eind van zijn eerste bestuurstermijn van drie jaar. Hij stelt zich
beschikbaar voor een volgende termijn. Er hebben zich geen andere kandidaten
gemeld. De vergadering stemt van harte in met zijn kandidatuur en besluit hem te
herbenoemen.
12. Rondvraag
De vergadering stemt er mee in om eerst het agendapunt ‘rondvraag’ te behandelen
en daarna pas het agendapunt 11.
Vanuit de vergadering worden complimenten gemaakt voor de goede inhoud en de
fraaie vormgeving van Doesborgh Nieuws. De voorzitter memoreert nog eens dat de
uitvoering in kleur mogelijk gemaakt is door de twee adverteerders (firma’s Claus en
Staarink).
11.
Komt er een nieuw gemeentelijk bordje voor Rijksmonumenten?
De voorzitter geeft direct een positief antwoord op de bij het agendapunt gestelde
vraag en licht een en ander toe. Doesburg is een bijzondere monumentenstad met 159
rijksmonumenten en 230 gemeentelijke monumenten. De gemeente Doesburg heeft
voor de gemeentelijke monumenten al eerder een eigen schildje ontworpen. Voor de
rijksmonumenten bestaat een landelijk schildje, uitgevoerd in wit en oranje. Er zijn
echter helaas weinig van dergelijke bordjes in Doesburg te vinden. De reden hiervan is
dat het aanbrengen van een rijksmonumentenschildje niet verplicht is en dat het door
de eigenaar zelf aangevraagd en bekostigd moet worden. Daarnaast vinden veel
eigenaren het bordje niet fraai.
Omdat Doesburg trots is op het grote aantal bijzondere rijksmonumenten heeft de
gemeente Doesburg in overleg met de monumentenvereniging Doesburg besloten om
een eigen rijksmonumentenschildje te laten vervaardigen. De voorzitter memoreert
hierbij aan de bijzonder enthousiaste en spontane instemming van de burgemeester.
Om het gebruik van dit schildje te stimuleren stelt de gemeente honderd van deze
bordjes gratis beschikbaar aan de bezitters van Rijksmonumenten, waarbij de
monumentenvereniging de taak op zich genomen heeft om zorg te dragen voor de
verspreiding ervan. De aanwezige leden kunnen hun belangstelling reeds kenbaar
maken op een intekenlijst. De overige leden zullen per mail op de hoogte worden
gebracht.
Na deze toelichting bevestigde burgemeester Loes van der Meijs het eerste exemplaar
van het nieuwe Doesburgse rijksmonumentenschildje aan de gevel van Podium Acanthus.
Tijdens de daarop volgende pauze werd enthousiast nagepraat onder het genot van een
drankje.

Naar aanleiding van de nieuwe rijksmonumentenschildjes merkte Margreet Frankot nog
op dat de treurbeuk in de Koepoortstraat ook een beschermde status heeft en dat daar ook
een speciaal bordje bij geplaatst zou moeten worden. Door de voorzitter wordt toegezegd
dit punt te zullen bespreken met de gemeente.
Lezing Jeroen Krijnen
Na het formele gedeelte van de vergadering gaf Jeroen Krijnen, bouwhistoricus bij de
gemeente Zutphen en verantwoordelijke voor de bouwhistorische beschrijvingen ten
behoeve van de uitbreiding van de Doesburgse gemeentelijke monumentenlijst, een
inkijkje in de bijzondere en opmerkelijke vondsten die hij was tegengekomen tijdens zijn
inventarisatieonderzoek. Hij bezocht tussen 2012 en 2018 ongeveer 360 huizen,
boerderijen en bedrijfsgebouwen. Zijn onderzoek leidde tot 240 nieuwe gemeentelijke
monumenten. Hij merkte op dat het zeer bijzonder is dat in het archief in Doesburg al
bouwtekeningen bewaard worden vanaf 1850, terwijl dit landelijk pas vanaf 1901
verplicht was. Deze tekeningen vormen een belangrijke documentatie en bron van
informatie. Vele bijzondere details van de huizenbouw vanaf de middeleeuwen tot in de
late negentiende eeuw passeerden de revue: de vele steile daken die wijzen op een
middeleeuwse oorsprong, het veelvuldig voorkomen van een ‘osendrop’ (een ruimte
tussen twee huizen waarin van het dak afdruipend water wordt opgevangen) die men niet
of nauwelijks aantreft in grote steden als Zutphen en Deventer, de bijzondere
samengestelde kapconstructies met peerkraalsleutelstukken en moerbalken, de bijzondere
kelders met ton- en kruisgewelven en de bijzondere gevels met blindnissen en pinakels
die typerend zijn voor de Hanzesteden. Door het geven van een chronologische
ontwikkeling van al deze bouwonderdelen kon men de historische ontwikkeling van
gevels, kelders, raamindelingen, dakconstructies, baksteenformaten en dergelijke op een
heldere manier tot zich nemen.
Na deze voordracht bedankt Peter van den Brandhof de spreker met de overhandiging van
een bijzondere attentie (enveloppe met inhoud). Tevens spreekt hij zijn dank uit voor een
ieders aanwezigheid en sluit hij de bijeenkomst.

