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Algemeen 
Dit jaarverslag beoogt in beknopte zin en op hoofdlijnen inzicht te geven in de 
activiteiten van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen. 
Deze activiteiten zijn gebaseerd op het beleidsplan van de stichting, zoals dat is 
vastgesteld en ook is gepubliceerd op de website van de stichting 
www.monument-rijnauwen.nl 
 
Statutenwijziging 
De statuten van de Stichting werden herzien. Daarbij is ervoor gekozen om de ‘echte’ 
naam van het fort te gebruiken: ‘Fort bij Rijnauwen’ i.p.v. het tot op dan gebruikte 
‘Fort Rhijnauwen’. Dit is ook de naam die op het fort zelf is aangegeven.  
 
Bestuur 
Tijdens het verslagjaar bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. 
Ultimo 2019 bestond het bestuur uit: 
Janneke Schermers    Voorzitter, pr 
Ineke Wirth – van Esveld   Secretaris 
Antoinette Dorresteijn   Penningmeester 
Hans Nap     Bestuurslid, jeugd en scholen 
Kees Visser     Bestuurslid, onderhoud 
Huub Huntjens    Bestuurslid, algemeen 
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar 4 maal in plenaire vergadering bijeen. Daarnaast 
voerde het bestuur 2 x regulier onderhoud aan het monument uit. 
 
Herdenking 2019 
Onder grote publieke belangstelling vond op 4 mei 2019 de jaarlijkse herdenking 
plaats. De herdenkingsrede werd uitgesproken door burgemeester Ruud van 
Bennekom. 
Vanwege de steeds toenemende lengte van de stoet deelnemers aan de stille tocht 
met als gevolg het laat arriveren bij het monument, werd besloten om eerder te 
starten met de tocht. Naar aanleiding van enkele ingebrachte aandachtspunten op de 
herdenking werden nog enkele aspecten aangepast. 
 
Uitnodigingen 
Zoals gebruikelijk werden voor de herdenking circa 260 uitnodigingen verzonden. 
Voor het eerst werd de uitnodiging vergezeld van een nieuwsbrief in combinatie met 
een verzoek om een financiële bijdrage. Vanwege de kosten werd dit jaar voor de 
eerste keer geen gebruik gemaakt van acceptgirokaarten.  

http://www.monument-rijnauwen.nl/


 
PR, Website 
Het lukte ook dit jaar om de nodige aankondigingen en het verslag van de herdenking 
in de plaatselijke pers gepubliceerd te krijgen.  
De website mocht zich verheugen in een warme belangstelling en werd overigens 
regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd. 
 
AVG 
De stichting heeft een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd op de website. Dit 
naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 
mei 2018 van kracht werd. 
  
Jeugd, Adoptieschool 
Het beleid om de schoolgaande jeugd bij de activiteiten van de stichting te betrekken 
werd onverminderd voortgezet. Na de Camminghaschool is nu de Anne Frank school 
adoptieschool. 
 
Onderhoud 
Ook in 2019 werd conform schema het reguliere onderhoud uitgevoerd, zowel in 
eigen beheer als door derden. 
Door de aantasting van de buxusmot is de buxushaag vervangen door de Ilex 
Grenata. Ook is een gedeelte van het hek geschilderd. 
 
Financiën 
In financieel opzicht bleek dat, door een gift van derden, de exploitatierekening 
positief kon worden afgesloten. 

 


