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1 Voorwoord 

Net als 2012 was ook 2013 een rustig jaar. De na het herstel van de gevelafdekking optredende 

vochtdoorslag bleek gelukkig (vermoedelijk) geen nieuwe lekkage te zijn, maar een uittreden van 

achtergebleven restvocht. Het volledig uittreden van alle vocht en zouten kan echter nog enkele jaren 

duren en zal dan ook in het jaarlijks onderhoud steeds weer aandacht vragen. 

Enkele onvolkomenheden van de gevelafdekking die aan het licht kwamen tijdens de inspectie van de 

Monumentenwacht zullen na de winter van 2013 onder garantie hersteld worden. 

 

Verder werden diverse kleine werken uitgevoerd. Hierbij werden twee langlopende punten opgelost. 

Door het aanbrengen van inspectieluiken kunnen voortaan ook tot nu toe ontoegankelijke delen van 

de houtconstructie door De Houtarts geïnspecteerd worden. Verder werd de opgang naar de toren 

aangepast zodat wordt voldaan aan de eisen van de Arbowet. Tot de overige kleine werken behoorden 

onder andere het vervangen van een deur in de kelder en het herstel van voegwerk op het dak. 

 

De uurwerken van de klokken in de toren (uit 1984) beginnen slijtage te vertonen en twee van de vier 

lopen niet meer op tijd. In november is opdracht gegeven om zowel de uurwerken als de 

gecorrodeerde wijzerplaten te vervangen. 

 

Hoewel de financiële positie van het Fonds door de stijging van de waardes van de beleggingen iets is 

gestegen, is de financiële reserve niet toereikend voor het in standhouden van het gebouw op de lange 

termijn. 

 

Het Fonds is sinds het najaar van 2013 ook online. Met hulp van de Remonstrantse Gemeente werd 

een webpagina ingericht om zo te voldoen aan de gewijzigde eisen gerelateerd aan de ANBI-status. 

 

De geschiedenis van het Fonds is in een zestal afleveringen in het maandblad “Van Stilte en Strijd” 

gepubliceerd zodat ook de gemeenteleden meer betrokken worden bij het wel en wee van het Fonds. 

 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de archieven van het Fonds van de periode 1896 - 1999 zijn 

opgenomen in het Gelders Archief. Tot nu toe stond dit archief, dat toch enige historische betekenis 

mag worden toegeschreven, op de zolder van de Grote Consistorie. Door de opname in het Gelders 

Archief zijn de documenten nu veilig en geconditioneerd opgeslagen. Bovendien zijn ze voor alle 

geïnteresseerden toegankelijk gemaakt. De bestudering van met name de oudste stukken heeft 

bovendien de kennis omtrent de vroegste geschiedenis van het Fonds bij de huidige generatie 

bestuurders opgefrist. 

 

Oosterbeek, 5 januari 2014 

 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter  
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2013 twee keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) 7 maart (140) en 10 oktober (141). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2013 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 2013 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2013. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevelafdekking 

In november 2012, een flink aantal maanden na het gereedkomen van de restauratie, werd vastgesteld 

dat aan de binnenzijde van de muren, in de bocht van de trapopgang naar het orgelbalkon en in de 

twee verdiepingen van de toren, nog steeds ogenschijnlijk vochtdoorslag optrad. Op 15 februari 2013 

werd de situatie opgenomen door de heer R. Crèvecoeur van de firma Atelier Amati. Vastgesteld werd 

dat er vochttransport plaatsvond, of had plaatsgevonden, waarbij bouwschadelijke zouten zich als een 

fijne kristalmassa op het oppervlak van de pleister en in en achter de verf hadden afgezet. Bij elke 

wisseling in temperatuur of vochtigheid trekken deze zouten vocht aan, of geven het af, waabij grote 

kristallisatiekrachten optreden. Deze krachten beschadigden het verf- en stucwerk. 

 

Op 8 maart 2013 werden door de heer R. Crèvecoeur monsters genomen voor een bescheiden 

boormeelonderzoek. De monsters genomen in de bocht van de trapopgang weken af van de andere 

monsters. 

 In de muur bij de bocht van de trap zit een zeer sterke ‘stille’ zoutconcentratie in de muur. 

Bevochtiging van de muur, bijvoorbeeld bij het herstellen van het stucwerk of het verven, kan 

leiden tot activering waardoor alsnog en opnieuw het pleisterwerk zal worden aangetast. 

Aanbevolen werd om deze zouten gecontroleerd uit te spoelen. 

 Alle overige monsters duidden er op dat de toren geleidelijk het vocht in de bouwmassa aan het 

afgeven is, waarbij de meeste zouten mogelijk al zijn afgezet en met de reiniging afgevoerd. Er kan 

zeker nog enige hoeveelheid zout uitbloeien, wat naar alle waarschijnlijkheid ook hier en daar het 

pleisterwerk licht zal aantasten. Dit proces zal enige tijd gegund moeten worden waarbij op 

regelmatige momenten de muren en vloeren, droog, gereinigd moeten worden. 
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Naar aanleiding van dit onderzoek zal de komende jaren de situatie gevolgd worden en worden de 

muren regelmatig gereinigd. Verwacht wordt dat in de loop van 2015 het pleisterwerk bij de bocht van 

de trap zodanig gedroogd zijn dat het hersteld kan worden. 

 

Enkele onvolkomenheden van de gevelafdekking die aan het licht kwamen tijdens de inspectie van de 

Monumentenwacht zullen na de winter van 2013 onder garantie door de firma Van Milt hersteld 

worden. 

2.4.2 Uurwerken torenklokken 

In 2013 werd door de heer H. Blanke op verzoek van het Fondsbestuur onderzoek gedaan naar de 

toestand van de torenklokken. De heer Blanke stelde vast dat één van de vier uurwerken defect was 

en dat de wijzerplaten door corrosie waren aangetast. Het gebruik van vier aparte uurwerken leidde 

er bovendien toe dat de klokken ongelijk liepen. Omdat de gebruikte uurwerken niet meer 

gefabriceerd worden, werd besloten de vier bestaande uurwerken te vervangen door één moderne 

radiosignaal gestuurde moederklok. Deze zal dan de vier nevenklokken van de vier wijzerplaten 

aansturen. Ook de wijzerplaten zelf zullen worden vervangen, waarbij ook LED-verlichting wordt 

aangebracht. Het Fondsbestuur besloot in de vergadering van 10 oktober akkoord te gaan met het 

voorstel tot vervanging van de klokken. De uitvoering is nog in 2013 gestart en zal naar verwachting 

begin 2014 worden afgerond. 

2.4.3 Overige werkzaamheden 

De huisaannemer van het Fonds, de firma Neijenhuis uit Arnhem, werd getroffen door faillissement. 

De activiteiten werden overgenomen door de firma H. Kroon BV uit Arnhem, waarmee een 

onderhoudsovereenkomst werd getekend. Door de firma Kroon werden in november diverse kleine 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

 Aanbrengen van 2 inspectieluiken (ten bate van inspectie houtconstructies door De Houtarts). 

 ARBO maatregelen toren: aanbrengen sparingshekken en borgen ladder. 

 Herstellen muren/voegen van het voorportaal. 

 Herstellen van voegen: vorsten inclusief dakkapellen, bij muurlood. 

 Herstellen van regenwaterafvoer: plaatsen vergaarbak bij spuwer. 

 Herstellen hekwerk westzijde. 

 Vervangen kelderdeur. 

 Vervangen gecorrodeerde stalen bouten noodtrap door RVS bouten. 

 

De firma Maessen en Hendriks uit Oosterbeek verzorgde het onderhoud van de CV installatie, maar 

werd eveneens getroffen door faillissement. Met de firma Hezo Service BV uit Oosterbeek werd een 

onderhoudsovereenkomst getekend. 

 

Door de firma Tesink werd de verlichting in de kelder gerepareerd. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de Monumentenwacht Gelderland (3 en 4 

juni), de firma Tesink (noodverlichting, november/december), de brandweer (gebruiksvergunning, 25 

september), De Houtarts (10 december) en de firma Hugen (brandblusmiddelen, 22 oktober). 



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 6 - 

2.5 Overige 

Inrichten website en herziening beleidsplan 

Als gevolg van gewijzigde regelgeving met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) 

is het Fonds per 1 januari 2014 verplicht een website aan te houden en hierop de informatie als 

bedoeld in Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 5b te publiceren. 

Met hulp van de Remonstrantse Gemeente heeft het Fonds hiertoe de webpagina 

http://www.remonstranten.org/oosterbeek/?page=fonds geopend, waar een publieksversie van het 

meest recente jaarverslag en het actuele beleidsplan zijn te downloaden. Alle wettelijk vereiste 

gegevens zijn in deze twee documenten opgenomen. 

Om de vereiste informatie toe te voegen werd het "Beleidsplan 2011" herzien. Het gewijzigde 

"Beleidsplan 2014" werd in de bestuursvergadering van 10 oktober 2013 goedgekeurd. 

 

 

Overdracht Fondsarchief aan het Gelders Archief en artikelen in Van Stilte en Strijd 

Op 14 februari 2013 is het archief van het Fonds tot 

en met 1999 overgedragen aan het Gelders Archief. 

Fondssecretaris Richard de Groot (links) en de 

directeur van het Gelders Archief dr. F.J.W. van Kan 

(rechts) ondertekenden de overeenkomst van 

opneming. Voorafgaand aan de overdracht werd het 

gehele archief door de secretaris opgeschoond en 

opnieuw geïnventariseerd. Een deel van de 

documenten werd daarbij gedigitaliseerd. 

Al bij de overbrenging van de archieven van de Remonstrantse Gemeente in 1980/1981 uitte de 

Historische Commissie van de Remonstrantse Broederschap de wens dat ook het archief van het Fonds 

zou worden ondergebracht in de (toen nog nationale) archieven. In de jaren 1980 is hier aan gewerkt 

door oud-voorzitter Houtman, maar na zijn overlijden is het werk niet afgemaakt. De restauratie van 

2010 vereiste de verwijdering van het archief uit het kerkgebouw, wat voor het bestuur aanleiding was 

het werk weer ter hand te nemen. Het archief is toegankelijk via het Gelders Archief onder 

bloknummer 3261. 

 

Aan de hand van de gearchiveerde documenten schreef de secretaris een reeks van 6 artikelen ter 

publicatie in Van Stilte en Strijd. 

 

 

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 in Hoorn en de daarop 

volgende excursie naar de herbestemde gevangenis op het Oostereiland. 
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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 2013 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2013, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2013 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 

 



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 17 - 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 18 - 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 19 - 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Overige gegevens 
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Bijlage: effectenoverzicht 2013 
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