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1 Voorwoord 

In 2014 waren de werkzaamheden van het Fonds minimaal. Er werden alleen kleine 

herstelwerkzaamheden verricht. 

 

De problemen met de gevelafdekking van de toren lijken grotendeels (maar mogelijk niet helemaal) 

verholpen. Verder werden de uurwerken en wijzerplaten van de klokken in de toren (uit 1984) 

vervangen. 

 

De financiële positie van het Fonds is door de stijging van de waardes van de beleggingen gestegen. 

De financiële reserve is (zoals eerder gemeld) niet toereikend voor het in standhouden van het gebouw 

op de lange termijn. 

 

 

 

Oosterbeek, 15 februari 2017 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2014 één keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de vergadering) 

op 5 maart (142). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2014 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 2014 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2014. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevelafdekking 

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

Monumentenwacht in 2013 zijn na de winter van 2013 onder garantie door de firma Van Milt hersteld. 

De vochtdoorslag in de toren lijkt daarmee grotendeels verholpen en de toren droogt langzaam uit. 

Aan de top werd wel een nieuwe kleine vochtdoorslag aangetroffen, wat niet ongewoon is voor een 

steens muur. Door de vloerplanken vrij te leggen van de muur en de ventilatie te verbeteren wordt dit 

opgelost (uitvoering gepland voor januari 2015). Echter werd in het najaar van 2014 door de 

Monumentenwacht opnieuw schade vastgesteld aan met name de vormstenen van de gevelafdekking. 

Dit is door de firma Van Milt onderzocht in aanwezigheid van VBW. De aangetroffen schade was 

beperkt en werd waar nodig hersteld. 

 

In het najaar is ook het pleisterwerk bij de bocht van de trap definitief hersteld. 

2.4.2 Uurwerken torenklokken 

De uurwerken en wijzerplaten van de klokken in de toren (uit 1984) zijn door de heer Hans Blanke 

vervangen. Daarbij leverde de firma Smederij Sven de nieuwe wijzerplaten. De firma Tesink heeft na 

afloop de elektrische installatie gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

Het Fonds is de heer Blanke, die zijn tijd om niet beschikbaar stelde, zeer erkentelijk. 
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2.4.3 Overige werkzaamheden 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de Monumentenwacht Gelderland (13 

oktober), De Houtarts (17 december) en de firma HEZO (CV installatie, 16 december). De jaarlijkse 

inspectie van de brandblusmiddelen door de firma Hugen vond uiteindelijk pas plaats op 16 januari 

2015 (door fout bij Hugen). 

De jaarlijkse kleine onderhoudswerkzaamheden door de firma Kroon werden uitgesteld tot januari 

2015. De firma Tesink verzuimde de noodverlichting te inspecteren, wat alsnog begin 2015 zal moeten 

gebeuren1. 

2.5 Overige 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. 

 

 

                                                           
1 Dit is in de eerste week van februari 2015 gebeurd. 
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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 2014 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2014, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2014 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Toelichting op de balans per 31 december 2014 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Overige gegevens 
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Bijlage: effectenoverzicht 2014 
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