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1 Voorwoord 

Na de drukke jaren in verband met de restauratie was 2012 een rustiger jaar. De belangrijkste 

kwestie was de afhandeling van het in 2011 vastgestelde probleem met de gevelafdekking. In het 

najaar van 2012 werd de gevelafdekking hersteld. In november moest helaas worden vastgesteld dat 

na het aanbrengen van de nieuwe gevelafdekking er nog steeds vocht en zout door de muur 

diffundeerde. Er zal in 2013 onderzocht worden of dit restvocht is, of dat de lekkages niet geheel zijn 

verholpen. Verder werden diverse kleine werken uitgevoerd. 

 

Vermeldenswaardig is verder dat in augustus een nieuwe gebruiksovereenkomst werd gesloten met 

de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. 

 

 

Oosterbeek, 10 oktober 2013 

 

 

 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2012 twee keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) 31 januari (138) en 28 september (139). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit de volgende personen: de heer Frank Croon (voorzitter), 

de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Aleid Sanders (penningmeester), de heer Cees de 

Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkenraad) en de heer Eric Zinger (lid). 

 

De samenstelling van het bestuur wijzigde in 2012 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2012. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevelafdekking 

Als onderdeel van de restauratie van 2010 werd de bakstenen gevelafdekking, tot aan de restauratie 

verborgen onder een loodafdekking, weer in het zicht gebracht en partieel hersteld. Tijdens de 

winter van 2010/2011 lieten stukken steen van de gevelafdekking los en vielen naar beneden. Ook 

bleek na enige tijd dat er lekkage optrad op de binnenmuren van de torengevel. Onderzoek door de 

Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie in Velp bracht aan het licht dat de 

profielstenen onregelmatig en veelal niet goed doorbakken waren, waardoor er water in kon treden 

en de stenen vervolgens met de vorst kapot sprongen. Op 15 december 2011 werden preventief de 

resterende stenen verwijderd en overgebracht naar de werkplaats van aannemer Takkenkamp/Van 

Milt. 

 

In 2012 werden alle stenen door de aannemer gecontroleerd en schoongemaakt. Ter vervanging van 

gebroken stenen werden in Duitsland nieuwe gebakken. Gedurende de zomermaanden werden de 

gevelafdekkingen teruggeplaatst. Daarbij werd op initiatief van de aannemer ook een waterwerende 

coating aangebracht op de torengevel. Het aanbrengen van een dergelijke coating is niet 

onomstreden en leidde dan ook tot enige discussie met de Monumentenwacht Gelderland. Van de 

zijde van de aannemer werd daarom een tienjarige garantie afgegeven. Na afronding van de 

werkzaamheden medio oktober leek het dat de lekkage gestopt was en de binnenmuren langzaam 

opdroogden. 

 

De totale kosten van de hersteloperatie werden vastgesteld op 53.023 euro. Hiervan werd de helft 

door de Kerkenraad bijgedragen als gevolg van de afspraken gemaakt tijdens de restauratie. 
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In november moest echter worden vastgesteld dat opnieuw vochtdoorslag optrad. Een nader 

onderzoek in 2013 zal moeten uitwijzen of hier sprake is van restvocht of dat de lekkages niet geheel 

zijn verholpen. 

2.4.2 Overige werkzaamheden 

In mei 2012 werd een lekkage geconstateerd in het verwarmingssysteem van de Grote Consistorie. 

Hierop werden de verwarmingsleidingen van de Grote Consistorie vernieuwd door de firma Maessen 

en Hendriks uit Oosterbeek. Om niet de vloer te hoeven openbreken werd besloten de leidingen 

boven de vloer aan te brengen. In de kelder werd overbodig leidingwerk verwijderd. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de Monumentenwacht Gelderland 

(februari), de firma Tesink (noodverlichting, september), de brandweer (gebruiksvergunning, 18 

oktober), De Houtarts (24 oktober) en de firma Hügen (brandblusmiddelen, 26 oktober). 

 

Gedurende de zomermaanden werd door diverse gemeenteleden onderhoud gepleegd aan de tuin. 

Vereenvoudiging van de beplanting kon niet ter hand worden genomen, omdat in het plantseizoen 

de kerk in de steigers stond. Deze plannen zijn uitgesteld tot voorjaar 2013. Als gevolg van de nieuwe 

gebruiksovereenkomst zal vanaf 2013 het tuinonderhoud onder verantwoordelijkheid van de 

Kerkenraad worden uitgevoerd. 

 

Inzake de zonwering van de glas in lood ramen aan de zijde Jacobaweg werd van de zijde van de 

Kerkenraad niets meer vernomen, zodat hiervoor geen actie werd genomen. 

2.5 Overige 

Gebruiksovereenkomst met Remonstrantse Gemeente 

De correspondentie met de Kerkenraad over de in 2011 opgestelde vernieuwde 

gebruiksovereenkomst werd in 2012 afgerond. In de zomermaanden werd de overeenkomst door de 

betrokken bestuurders getekend, waarna ze op 3 augustus van kracht werd. 

 

Ongetwijfeld zullen Gemeente en Fonds al eerder een overeenkomst hebben gesloten. In de loop van 

de tijd is de kennis hiervan echter verloren gegaan. Daarom leek het beide partijen nuttig de 

wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden als ook diverse operationele afspraken 

opnieuw schriftelijk vast te leggen. Uitgangspunt van de overeenkomst is dat het gebouw om niet ter 

beschikking wordt gesteld aan Remonstrantse Gemeente Oosterbeek waarbij de kosten van dagelijks 

gebruik voor rekening van de gemeente zijn terwijl de kosten verbonden aan de instandhouding van 

het gebouw voor rekening van het fonds zijn. In de overeenkomst zij bepalingen opgenomen om de 

functie van het gebouw als kerkgebouw te respecteren. 

 

De inventaris van het kerkgebouw is in de loop der tijd deels aangeschaft door het Fonds, deels door 

de Gemeente en deels door gezamenlijke financiering. In het kader van deze overeenkomst werd de 

inventaris van het kerkgebouw, voor zover niet nagel- en spijkervast en exclusief het orgel, in zijn 
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geheel om niet overgedragen aan de Kerkenraad1. De Gemeente is daarmee ook verantwoordelijk 

geworden voor het onderhoud van deze inventaris. 

 

In het kader van de herverdeling van taken werd het contract voor het ledigen van de afvalcontainers 

(met ACV) door het Fonds overgedragen aan de Kerkenraad. 

 

Bouwtekening pastorie 

Het Fonds was tot 1998 eigenaar van de Pastorie. Bij de opschoning van het archief werd een kopie 

van de originele bouwtekening van het pand aangetroffen (het bestaan van een origineel is niet 

bekend). In mei 2012 werd deze tekening in bruikleen gegeven aan de huidige eigenaar van het pand. 

Een kopie van de tekening werd opgenomen in het fondsarchief. 

 

Bezoek bij predikante 

Het Fondsbestuur en aanhang was op 10 maart te gast bij de predikante. 

 

Verzoek aanpassen perceelgrens 

Het Fonds ontving een verzoek tot aanpassing van de perceelgrens van de eigenaar van Jacobaweg 9, 

de heer Pieter van Hoorn. Het Fonds besloot dit verzoek af te wijzen, zodat ook in de toekomst 

voldoende vrije ruimte aanwezig is rondom het gebouw met oog op o.a. het plaatsen van steigers. 

 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. De heer Zinger heeft deelgenomen aan de jaarvergadering en de daarop volgende 

excursie naar herbestemde kerkgebouwen. 

 

 

                                                           
1 Zie archiefstuk 611-2012-RdG12. 
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3 Financiële rapportage 

 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie en is door Conquis Accountants en Adviseurs te Ede 

voorzien van een beoordelingsverklaring. 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2012 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 

 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 8 - 

 

 
  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 9 - 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 10 - 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 11 - 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 12 - 

Balans per 31 december 2012, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2012 
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Algemene toelichting bij de jaarrekening 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Overige 
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Bijlage 1: specificatie effecten 
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