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Jaarverslag 2019 
 

 
 
Bestuur 
 
Op 27 juni is Pans Kobus teruggetreden als penningmeester en is Gert Megens hem 
opgevolgd. 
Op 10 december zijn Ruud Huisman, Gert Megens en Gert-Jan Raats herbenoemd. 
Aan het eind van het jaar bestond het bestuur uit 8 personen: 

1. Thijs van den Hark, voorzitter 
2. Bert Beuving, secretaris 
3. Gert Megens, penningmeester 
4. Ruud Huisman 
5. Silvia van Kempen 
6. Pans Kobus 
7. Gert-Jan Raats 
8. Jan Reijnen 

Adviseur: Henk van Elk. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de stichting is 7 keer bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen en 
besluiten zijn: 

• De diverse overlegmomenten met parochiebestuur (eigenaar terp) en met 
ambtenaren van gemeente (eigenaar toren). 

• Vaststellen huishoudelijk reglement. 
• Vaststellen ons voorstel erfpachtovereenkomst met opstalrecht voor eigenaar terp. 
• Koopovereenkomst voor klein gedeelte terp met Hervormde Gemeente Leeuwen. 
• Selectie van het Monumenten Advies Bureau (MAB, Nijmegen) als ondersteuner. 
• Meningsvorming over samenwerking met commerciële partijen. 
• Eerste gesprek met wethouder (13 november): in principe akkoord met uitzondering 

van financiële uitwerking. 
• Laten opstellen door MAB van een kostenraming restauratie en herinrichting op basis 

van de rapporten van de Monumentenwacht en het aangescherpt document ‘Wat wij 
willen met toren en terp’. 

• Een aanvraag ingediend voor plaatsing op de ‘Lijst toekenningen Subsidieregeling 
stimulering herbestemming monumenten 2019’. 

• Overeenstemming met parochiebestuur over terp; uitwerking volgt. 
 
Activiteiten 
Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk: 

• 2 t/m 5 maart: Carnaval-uil verlicht (zie website). 
• 15 aug.: Bezoek studiegroepje op eigen initiatief. 
• eind november t/m 5 december: Slaapkamer van Sinterklaas door Sinterklaascomité 

(zie website). 
Georganiseerd door Oude Toren Puiflijk: 

• 15 sept. Open Monumentendag (zie website). 

https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/03/trots-middelpunt-carnaval/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/11/%ef%bb%bfop-bezoek-in-de-slaapkamer-van-sinterklaas/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/09/%ef%bb%bfopen-monumentendag-2019-druk-bezocht/
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• 10 sept.: Ontvangst groep 3 t/m 8 basisschool ’t Geerke (zie website) 
• 19 dec.: Ontvangst in Kerststal alle groepen basisschool ’t Geerke (zie website). 
• 25 en 26 december: Kerststal en ontmoeting (zie website). 

Gepland maar niet gerealiseerd 
• Het samen luisteren naar de Matthäus-Passion. 

 
Bijzonderheden 

• Door vuurwerk rond nieuwjaar is onze tent beschadigd (zie website). 
• Gift van Vrouwen van Nu en van Bezoekgroep van de voormalige parochie Johannes 

de Doper (zie website). 
• Schenking schilderij Wim Hulsbergen door Gerrit Wolbrink (zie website). 
• Van de Rabo Clubkas Campagne mochten wij een cheque van € 400,70 in ontvangst 

nemen (zie website). 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 maart 2020. 
 

 

 
E.M. Beuving, secretaris Th.E.M. van den Hark, voorzitter 
 
 
     

https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/10/bezoek-leerlingen-basisschool-t-geerke/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/12/kinderen-t-geerke-de-eerste-bezoekers/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/12/ook-tweede-kerstdag-was-gezellig-met-veel-bezoek/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/01/448/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/01/dank-u-wel-dames/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/02/altforst-en-de-oude-toren-van-puiflijk/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2019/06/ruim-e-400-van-rabo-clubkas-campagne/

