Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 15 april 2019
Locatie: Gasthuiskerk
Aanwezig: 46 leden. Afwezig (met kennisgeving): 17 leden
1. Opening en mededelingen door de voorzitter


De voorzitter Peter van de Brandhof heet alle aanwezigen van harte welkom, met een
speciaal welkom voor Herman Bakker die op deze dag zijn 97ste verjaardag viert. Na
deze mededeling wordt spontaan een ‘lang zal hij leven’ ingezet.*



Net voor de aanvang van de vergadering zijn beelden tot ons gekomen van de in brand
staande Notre Dame in Parijs. De datum 15 april wordt een memorabele dag in relatie tot
het teloorgaan van delen van monumentale historische gebouwen (zie volgende punt).



De monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg is opgericht om het herstel te
ondersteunen van de op 15 april 1945 opgeblazen kerktoren. Aangezien deze
ledenbijeenkomst plaats vindt op 15 april worden de aanwezigen uitgenodigd om na
afloop van de vergadering gezamenlijk het glas te heffen, enerzijds vanwege het
geslaagde herstel van de kerk, anderzijds vanwege de groei en bloei die de vereniging
sindsdien heeft doorgemaakt. En tenslotte ook om ons oudste lid Herman Bakker te
feliciteren.



Het project voor de plaatsing van de nieuwe Doesburgse monumentenschildjes voor
Rijksmonumenten is zeer geslaagd. Op dit moment zijn 84 schildjes aangebracht. Het
bestuur zal stimuleren dat de nog beschikbare 20 schildjes worden aangebracht op
bijzondere rijksmonumenten in Doesburg. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
Edward van der Beek die zorg heeft gedragen voor het vakkundig aanbrengen van de
schildjes op diverse panden.



De voorzitter wijst op een bijzondere wandeling op 5 mei a.s. (14.00 uur) langs tien
oorlogsmonumenten in Doesburg.



Voor de Poortersdag naar Den Bosch op 11 mei zijn nog dertien plaatsen beschikbaar.
Het is zaak om zich zo snel mogelijk op te geven. Dit kan al in de pauze of na afloop van
de vergadering.



De gemeente Doesburg heeft een handreiking opgesteld voor het kleurgebruik in de
binnenstad van doesburg onder de titel ‘Doesburg bekent kleur’. Deze folder kan gratis
worden afgehaald in het stadhuis.



De portefeuille monumentenzorg is overgegaan van burgemeester Loes van der Meijs
naar wethouder Ellen Mulder. **

2. Ingekomen en uitgegane post

Er zijn geen relevante stukken die ter kennisgeving aan de vergadering voorgelegd moeten
worden.
3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 12-11-2018
Margreet Frankot merkt op dat zij geen ereburger van Doesburg is (zoals in het verslag
vermeld), maar dat zij wel de erepenning van de gemeente Doesburg heeft ontvangen. De
voorzitter meent dat volgens de Gemeentegids van Doesburg de ontvangers van de
erepenning tevens ereburger zijn.*** De notulen worden voor het overige, met
dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
4. Jaarrekening 2018 met toelichting door de penningmeester
De desbetreffende stukken worden door de penningmeester helder en kort toegelicht. Door
de leden worden geen bijzondere op- of aanmerkingen gemaakt.
5. Verslag van de Controlecommissie
De controlecommissie, bestaande uit Diederik Bente en Martin Beijer, hebben op 13
februari 2019 schriftelijk meegedeeld dat zij de rekening, verantwoording en balans over
het boekjaar 2018 hebben onderzocht en dat zij aan de vergadering voorstellen deze goed te
keuren en het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde beheer.
6. Goedkeuring jaarrekening
Naar aanleiding van punt 5 keurt de vergadering de jaarrekening goed en wordt het bestuur
gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De penningmeester wordt door middel van een
warm en welverdiend applaus bedankt voor zijn werk.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Na de pauze verzorgde Paul le Blanc, een lezing over het thema: ‘De maakbaarheid van het
verleden’. In deze lezing ging hij in op het spanningsveld tussen authenticiteit en
vernieuwing bij de restauratie en renovatie van monumenten. ‘Herstel in oude luister’ blijkt
in de praktijk vaak ‘herstel in nieuwe luister’. In deze lezing belichtte hij zowel enige
interessante voorbeelden uit Den Bosch (de bestemming van de Poortersdag) als uit
Doesburg. Om een historisch gebouw goed te begrijpen is kennis van de
restauratiegeschiedenis onontbeerlijk. Een samenvatting van deze lezing zal worden
opgenomen in Doesborgh Nieuws 2019.
8. Sluiting
De voorzitter dankt Paul le Blanc voor zijn lezing, onder overhandiging van een attentie. Hij
bedankt de leden voor hun aanwezigheid en voor de geanimeerde discussie naar aanleiding
van de lezing. De avond word afgesloten met een drankje, waarbij de discussie over
restauratiegeschiedenis onvermoeibaar wordt voortgezet.
* Tot ieders leedwezen is Herman Bakker op 11 mei 2019 overleden.
** Ellen Mulder heeft kort na het kennismakingsgesprek met het Dagelijks Bestuur van de
Monumentenvereniging op 16 mei haar aftreden bekend gemaakt; tussen die twee

gebeurtenissen bestaat geen oorzakelijk verband.
*** In de gemeentegids blijkt verouderde informatie te staan. In 2016 is een nieuwe regeling
van kracht geworden waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen ‘ereburger’ en
‘erepenning’(zie hiervoor:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doesburg/CVDR4095
68.html )

