STICHTING HERDENKINGSMONUMENT FORT RHIJNAUWEN

JAARVERSLAG 2017

Algemeen
Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van de Stichting
herdenkingsmonument Fort Rhijnauwen gedurende het jaar 2017.
Bestuur
Binnen het bestuur vonden verschillende mutaties plaats.
De penningmeester Jan-Lucas van Koppenhagen trad af na een periode van 19 jaar voor
de stichting actief te zijn geweest.
Hij werd opgevolgd door Antoinette Dorresteijn.
Jan van Ruler gaf te kennen te willen stoppen met zijn bestuurlijke activiteiten voor de
stichting en is afgetreden. In zijn opvolging werd niet voorzien.
Thans is een situatie ontstaan waarin elk bestuurslid een eigen taakveld beheert.
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Het bestuur kwam in 2017 driemaal in plenaire vergadering bijeen.
Herdenking 2017
De herdenking van 2017 verliep naar volle tevredenheid en zonder incidenten.
De publieke belangstelling, niet alleen vanuit de gemeente Bunnik maar ook vanuit de
regio (en verder), bleek zeer aanzienlijk.
Burgemeester Hans Martijn Ostendorp sprak vanwege zijn vertrek uit de gemeente Bunnik
zijn laatste herdenkingsrede uit.
De indeling van de groepen bij het bloemendefilé verdient nog enige nadere aandacht.
Uitnodigingen
Voor de herdenkingsbijeenkomst werden ca. 250 uitnodigingen verstuurd.
Besloten werd voorlopig uit te blijven gaan van schriftelijke uitnodigingen tezamen met het
gebruik van accept-giro's.
Verdere ontwikkelingen op dit punt van communicatie zullen nauwlettend worden gevolgd.
PR/Website
Na intensieve besprekingen ter zake is de functie van webmaster overgegaan van Hans
Hardeman naar Edward Mac Gillavry.
Deze laatste heeft de website grondig herzien en meer up to date gebracht.
Deze zeer arbeidsintensieve taak heeft geleid tot een in feite geheel herziene website.
Externe contacten
Gedurende het verslagjaar werden verschillende externe contacten gelegd en
onderhouden o.a. met vertegenwoordigers van Kamp Amersfoort en Fort De Bildt.

Adoptieschool
De contacten met de Camminghaschool werden gecontinueerd. De school verzorgde een
deel van het onderhoud aan het monument en nam deel aan de herdenking.
Namen gefusilleerden
Het onderzoek naar de namen en fusilladedata van enkele op de stenen vermelde
verzetsstrijders werd afgerond.
Onderhoud
Het onderhoud aan het monument werd uitgevoerd conform de planning.
Van groot onderhoud was in het verslagjaar geen sprake.
Via De Beursvloer werd de toezegging ontvangen om in 2018 de banken en het katheder
te renoveren.
Kruispunt
De stichting verleende medewerking aan een tv-uitzending van het programma Kruispunt
waarin de op Rijnauwen gefusilleerde kunstschilder John Dons centraal stond.
Financiën
In financiële zin was 2017 een bevredigend jaar.
De exploitatie kon worden afgesloten met een gering positief resultaat.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 februari 2018

