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Jaarverslag 2020 
 

 
 
 
Tot onze spijt kon nagenoeg alles wat we ons voor 2020 hadden voorgenomen (beleidsplan 
2020) niet worden gerealiseerd. Bij de vaststelling van het plan blijken we uiteindelijk toch te 
optimistisch te zijn geweest, ondanks alle positieve signalen. Daarnaast kregen we met de 
corona-crisis te maken. Het afgelopen jaar zijn we daarom vooral druk geweest om m.n. met 
de eigenaar van de toren (gemeente) overeenstemming te bereiken over beheer en 
financiering.  
 
Bestuur 
 
Op 10 oktober is Silvia van Kempen teruggetreden als lid van het bestuur. 
Op 18 november zijn Bert Beuving, Gert Megens en Jan Reijnen herbenoemd. 
Aan het eind van het jaar bestond het bestuur uit 7 personen: 

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

Adviseur: Henk van Elk. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de stichting is 4 keer bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen en 
besluiten zijn: 

• De diverse overlegmomenten met parochiebestuur (eigenaar terp), met ambtenaren 
van gemeente (eigenaar toren) en met fractielid Dorpslijst. Uiteindelijk heeft het op 
12 november geresulteerd in de goedkeuring door de gemeenteraad van een 
bedrag van € 120.582,- voor restauratie en verbetering en van de passage 
‘Uitgangspunt hierbij is dat de stichting het gestelde doel in hun beleidsplan 
“Wat wij willen met toren en terp” moet kunnen verwezenlijken.’  

• Vaststellen werkwijze werkgroepen (bouw, activiteiten en beheer, PR en sponsoring) 
en bemensing vanuit bestuur. 

• Met Protestantse Gemeente West Maas & Waal is eenzelfde erfpachtovereenkomst 
met opstalrecht als met parochiebestuur overeengekomen: 40 jaar, dat in één keer 
voor € 40,- zal worden afgekocht (€ 1,- voor elk jaar). 

• Opzet en inhoud Startbijeenkomst (zo gauw corona het toelaat, mogelijk medio april). 
• Een aanvraag ingediend voor plaatsing op de ‘Lijst toekenningen Subsidieregeling 

stimulering herbestemming monumenten 2020’. 
 
Activiteiten 
Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk: 

• 22 t/m 25 maart: Carnaval-uil verlicht. 
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• eind november t/m 5 december: Slaapkamer van Sinterklaas door Sinterklaascomité 
(zie website). 

Gepland maar niet gerealiseerd vanwege corona: 
• Het samen luisteren naar de Matthäus-Passion. 
• Open Monumentendag 
• Ontvangst in Kerststal alle groepen basisschool ’t Geerke 
• Openstelling Kerststal. 

 
Bijzonderheden 

• Voorzitter en secretaris zijn 19 juni naar Den Haag geweest voor hoorzitting i.v.m. 
ons bezwaar tegen afwijzing van onze subsidieaanvraag in kader herbestemming. 
Bezwaar werd helaas op formele grond afgewezen. 

• Boekje ‘Canon van Puiflijk’ is gereedgekomen en is de website uitgebreid met per 
venster veel meer informatie en afbeeldingen (nog niet online). 

• Dankzij Modelbouw Visser hebben wij rechten-vrij de beschikking gekregen over een 
bouwplaat van onze toren. (Was bedoeld voor een project rond de afgelaste 
Monumentendag.) 

• Van de Rabo ClubSupport hebben wij € 417,27 ontvangen dankzij diverse Raboleden 
die op ons hebben gestemd (zie website). 

• Onze achterban is regelmatig via de website en digitale nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van de voortgang (en het gebrek daaraan). Ook via het eerste en tweede  
nummer van de in 2020 gelanceerde ‘Dorpskrant Puiflijk’ hebben we informatie 
verspreid (zie website). 
 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de (digitale) vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 januari 2021. 
 

 
 

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

https://oudetorenpuiflijk.nl/2020/11/werkt-sint-thuis-of-in-de-oude-toren/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2020/11/ruim-400-euro-van-rabo-clubsupport/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2020/10/proficiat-dorpskrant/

