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Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Algemeen
De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en haar partners kunnen terugkijken op een zeer intensief jaar aan
activiteiten. Naast de bestaande activiteiten, zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen met Klassendagen (trekker
Stichting Apeldoornse Monumenten), Dag van de Architectuur (trekker Bouwhuis) en niet te vergeten de Historische
Cafés (trekker Erfgoedplatform Apeldoorn), is in 2019 veel aandacht besteed aan de Atlas van Klarenbeek, de
“Molukse en Indische Zomer”, de Herinneringstocht en herdenking van de Evacuatie naar aanleiding van het
mislukken van de Slag om Arnhem en Maand van de Geschiedenis met het Verhaal van Apeldoorn.
In nauwe samenwerking tussen CODA, de werkgroep Historie Klarenbeek, de gemeenten Apeldoorn en Voorst en
het Erfgoedplatform Apeldoorn zijn er vele activiteiten alsmede een expositie over het Klarenbeek georganiseerd in
2019. Voor het eerst in de geschiedenis van het Atlas project was sprake van een activiteit in een dorp, waar de
scheidslijn tussen beide gemeenten doorheen loopt. De gerestaureerde voormalige maalderij was een van de
speerpunten in het programma en kreeg in november j.l. nog extra aandacht vanwege de verkiezing van monument
van het jaar 2019 door de stichting Apeldoornse monumenten.
Daarnaast werd opnieuw een relatieconcert in het Oranjepark georganiseerd als voortzetting van het in 2018 in het
kader van het Festival Over Grenzen in Gelderland gehouden concert; vanwege de verhindering van het Orkest van
de Koninklijke Marechaussee werd het concert verzorgd door het Orkest van de Douane en Belastingdienst, de
grootste werkgever in Apeldoorn.
In het kader van Market Garden werden er ook twee activiteiten in Apeldoorn georganiseerd. Op vrijdag 27
september werd aandacht besteed aan de evacuatie van 150.000 personen uit Arnhem en omgeving alsmede de
Overbetuwe. Aan de herinneringstocht, die ’s morgens startte in Huissen en via Arnhem, Beekbergen uitmondde in
een bijeenkomst in CODA hebben personen deelgenomen, die in 1944 als kind zijn geëvacueerd. Bij het Exodus
monument in Beekbergen werd die middag een herdenking gehouden. Verderop treft u meer informatie aan over
deze bijzondere bijeenkomst en herinneringstocht.
In de maand oktober vond een tweetal bijeenkomsten plaats, te weten het Nationale archeologieweekend (11 t/m
13 oktober) en de “Geschiedenis” dag op zaterdag 26 oktober in CODA.
Sinds het jaar 2017 heeft het EPA ook de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen verstrekken voor uitgaven over
cultuurhistorie, erfgoed en bouwkunst in de gemeente Apeldoorn. In het jaar 2019 zijn twee boeken verschenen, te
weten het stripboek “Gelderse Geschiedenis en “Kanaaloevers” in de serie Wijk in Beeld. Voor meer informatie over
het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties verwijzen we u naar bijlage 4.

Stripboek; “Ons verloren Hertogdom”
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Het thema van de Open Monumentendagen was in 2019 “Plekken van Plezier”, waarmee vele locaties in beeld
konden worden gebracht. Om tegemoet te komen aan de wensen van zowel Radio Kootwijk als het Ereveld in
Loenen hebben we het thema wat verbreed waardoor zij ook aan het programma op het tweede weekend van
september konden deelnemen. De nu gebruikte titel luidde: “Plekken van Plezier, rust, ruimte, natuur, cultuur,
herinnering, bezinning, ambacht, techniek en meer….”. Bijzondere locaties waren o.a. Bioscoop VUE (v/h Tivoli),
Menorah (voormalig Minerva theater) Victorkerk, het Aardhuis en het Ford museum. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar het hoofdstuk Activiteiten in dit jaarverslag.
In het verslagjaar 2019 is de stichting Röntgen Apeldoorn opgericht en heeft zich aangesloten bij het EPA. Eensgezind
wordt getracht invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting en het in gezamenlijkheid organiseren van
activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en bezoekers uit den lande.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur heeft in het kalenderjaar 2019 geen wijziging ondergaan en bestaat uit
de navolgende drie personen, te weten Ben Mouw (voorzitter), Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra
(penningmeester). Als adviseur voor de communicatie en pr-werkzaamheden staat Hans Hogenbirk het bestuur
terzijde.
Naast het Dagelijks Bestuur is er in 2017 een Algemeen Bestuur ingesteld naast de bestaande Deelnemersraad; voor
nadere informatie en samenstelling zie verderop in dit verslag.
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2019 hebben plaatsgevonden.
Naast een overzicht van het aantal leden, medewerkers en donateurs van de deelnemende organisaties (bijlage 1)
wordt in bijlage 2 een overzicht gegeven van de financiële consequenties inzake het uitvoeren van de activiteiten uit
de erfgoedkalender 2019.
In bijlage 3A is de balans per 31 december2019 alsmede de resultatenrekening over het jaar 2019 opgenomen,
terwijl in bijlage 3B een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Voor een verslag van het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties met vermelding van de verstrekte bijdragen aan
publicaties verwijzen wij u naar bijlage 4.
Om een goed beeld te krijgen van de vele activiteiten zijn in bijlage 5 foto’s met bijbehorende tekst over de door de
deelnemende organisaties uitgevoerde evenementen opgenomen. Het gebruikelijke overzicht van publicaties is
vervallen, daar er naast de gedrukte media steeds meer berichten via sociale media worden verspreid, waardoor het
overzicht niet volledig is.
Tot slot treft u in bijlage 6 de erfgoedkalender 2020 aan met vermelding van de vele activiteiten, voorzien van de
door de vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.

Open Monumentendagen; Menorah, voormalig Minerva Theater
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Deelnemende organisaties
Het aantal deelnemende organisaties is in het jaar 2019 met 1 organisatie uitgebreid, zoals al in het hoofdstuk
Algemeen beschreven.
Dit betekent dat ultimo 2019 de navolgende 17 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform Apeldoorn:

1.

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)

2.

Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)

3.

CODA

4.

Fietsgilde Apeldoorn

5.

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

6.

Oudheidkundige Vereniging De Marke

7.

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)

8.

Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving

9.

Stichting Bunker van Seyss Inquart

10

Stichting Historie Loenen

11.

Stichting Indisch Erfgoed

12.

Stichting Koninklijk Apeldoorn

13.

Stichting Oranjefeesten

14

Stichting Röntgen Apeldoorn

15.

Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn

16.

Vertelgenootschap Apeldoorn

17.

Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Ultimo 2019 liet het bestuur van de stichting Historie Loenen weten vanwege o.a. capaciteitsgebrek voorkeur te
geven aan de activiteiten in Loenen en zich terug te trekken uit het Erfgoedplatform.
Het aantal leden/donateurs, medewerkers en vrijwilligers bedraagt per ultimo 2019 in totaal 4.167 personen. Voor
een nadere specificatie van het aantal (bestuurs-)leden, overige medewerkers en donateurs is in bijlage 1 een
overzicht opgenomen.
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Doel
Conform de statuten heeft de stichting ten doel:
-

het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met het cultuurhistorisch
erfgoed en de bouwkunst in de gemeente Apeldoorn;

-

het onderling communiceren omtrent activiteiten en het onderling afstemmen van kalenders van bij het
platform aangesloten organisaties;

-

het organiseren van gezamenlijke activiteiten middels een op te stellen jaarlijks activiteitenplan, waarvan de
Open Monumentendagen een vast onderdeel zijn;

-

het met een constructief kritische blik naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar zorgen dat de
cultuurhistorie in de breedste zin van het woord voor jong en oud behouden en toegankelijk blijft;

-

het op constructieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de (lokale) overheid op het
gebied van cultuurhistorie;

-

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zoals blijkt uit de beschrijving van de doelen wordt getracht middels samenwerking tussen organisaties, werkzaam
op zeer diverse terreinen, de cultuurhistorie en bouwkunst onder de aandacht van de inwoners en bezoekers van de
gemeente Apeldoorn te brengen. In de hoofdstukken activiteiten in het jaar 2019 en de erfgoedkalender 2020 komt
de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat Apeldoorn op het gebied van
cultuurhistorie veel te bieden heeft.
In de vergadering op 18 januari 2019 is het concept Beleidsplan besproken en in de vergadering van de
Deelnemersraad op donderdag 7 maart definitief vastgesteld. Aansluitend is het Beleidsplan van het EPA voor de
periode 2019 – 2022 aangeboden aan de Deelnemende organisaties en het College van B&W van de gemeente
Apeldoorn.
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Overleg gemeente Apeldoorn
In aansluiting op het in november 2018 gestarte kwartaaloverleg met wethouder Sandmann hebben er in 2019 een
drietal overleggen plaatsgevonden, t.w. op 7 februari, 24 mei en 5 september; het geplande overleg in december is
komen te vervallen in verband met het aftreden van de wethouder.
In de bijeenkomst op donderdag 7 februari is o.a. stilgestaan bij de start van het provinciaal project ‘Het Verhaal van
Gelderland”, wij zijn Veluwe (toerisme, natuur en erfgoed) en Apeldoorn Oranjestad. Op vrijdag 24 mei werd
aandacht besteed aan de huisvestingsproblematiek van een aantal EPA partners, het Beleidsplan2019-2022 en
Jaarverslag 2018 van EPA en Herdenken en Vieren (Veluwe Remembers, Market Garden en het Apeldoornsche
Bosch). Het overleg op donderdag 5 september stond vooral in het teken van de Open Monumentendagen en 75
jaar Bevrijding met de evacuatie-herinneringstocht en herdenking evacuatie en openstelling Airborne Hospital.
Op maandagmorgen 15 juli vond er een extra overleg van wethouder Sandmann met diverse partners waaronder
het EPA inzake de activiteiten in het kader van Gelderland Herdenkt, 75 jaar Vrijheid.
Met schrijven de dato 18 juli 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn
de subsidie over het jaar 2018 definitief vastgesteld op een bedrag van € 48.870,00 voor het uitdragen van de
cultuurhistorische kwaliteiten van Apeldoorn. Dit bedrag kwam overeen met het reeds eerder toegekende
voorschotbedrag, zodat er geen verrekening hoefde plaats te vinden.
Op maandagmiddag 14 oktober heeft er een overleg plaatsgevonden met Ellen Luten en Masja Parlevliet van de
dienst Ruimtelijke Leefomgeving over de ontwikkelingen van het Erfgoedplatform Apeldoorn, de betrokkenheid van
de deelnemers en de op stapel staande plannen voor het jaar 2020.
In de maand november 2019 heeft de Raad van de gemeente Apeldoorn de meerjarenbegroting 2020 – 2023
vastgesteld. Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2020 en volgende jaren duidelijk
geworden. Als uitvloeisel hiervan heeft het College van Burgemeester en Wethouders met brief de dato 16
december 2019 laten weten dat voor het jaar 2020 een bedrag wordt toegekend ter grootte van maximaal € 51.594;
hierbij werd opgemerkt dat voor het jaar 2021 rekening gehouden moet worden met een bezuiniging van 5%,
gebaseerd op het subsidiebedrag voor 2019.
Op 12 december nam communicatie medewerker cultuurhistorie Yvonne de Vries na een dienstverband van ruim 40
jaar afscheid en werd daarbij door velen ‘in het zonnetje“ gezet. Zij zal zeker worden herinnerd als “moeder van de
OMD” waartoe zij eind jaren tachtig de grondslag in Apeldoorn heeft gelegd.
Haar taken zullen door een aantal collega’s te weten Lizz Tulk, Yvon Harryvan en Floor Vogels worden overgenomen
naast ons vaste contactpersoon Masja Parlevliet; daarnaast zal Ellen Luten een andere functie gaan bekleden binnen
de gemeente Apeldoorn en neemt Marcel Jacobs haar functie over.

Yvonne de Vries en wethouder Sandmann tijdens de OMD 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

6

Erfgoed Gelderland
Zoals reeds eerder vermeld bestaat de organisatie Erfgoed Gelderland uit de Coöperatie Erfgoed Gelderland en de
Stichting Gelders Erfgoed. De Coöperatie UA treedt op als belangenbehartiger van de inmiddels circa 200 leden,
terwijl de stichting als uitvoerend orgaan en subsidieontvanger van de provincie Gelderland zal fungeren. Sinds 2013
is het Erfgoedplatform Apeldoorn lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland (van de Vereniging Gelders Erfgoed).In
2019 hebben ook een aantal partners van het EPA zich als lid aangemeld, te weten Apeldoorns Gidsen Collectief,
stichting Indisch erfgoed en de Vereniging Oud Apeldoorn.
Jaarlijks worden er twee ledenvergaderingen en diverse workshops gehouden. Op 26 februari stond de workshop in
het teken van het opstellen en formuleren van persberichten en benutten van social media.
De eerste ledenvergadering vond plaats op maandag 15 april in het kantoor gelegen aan de Westervoortsedijk 67-D
in Arnhem. Belangrijke onderwerpen waren de vernieuwing van de website, toelichting op het Verhaal van
Gelderland en het houden van Landdagen in combinatie met een nieuwe opzet van een Gelders festival. Op
maandag 27 mei vond een bijzondere bijeenkomst plaats onder de titel “Storytelling: Geschiedenis vertaalt en
verhaalt” in het Nederlands Openluchtmuseum, waar onder andere Hans Goedkoop van de tv serie “Andere tijden”
een lezing hield.
Op dinsdagavond 12 november organiseerde Erfgoed Gelderland een avondbijeenkomst in CODA , die in het teken
van het Verhaal van Gelderland stond, spreker was o.a. hoogleraar Dolly Verhoeven en ook ridder Rene Arendsen
liet een filmpje zien over Apeldoorn. Op vrijdag 15 november vond de Landdag plaats in theater De Lindenberg
Nijmegen met inbegrip van de ledenvergadering. Deze landdag stond grotendeels in het teken van het in 2020 te
organiseren Festival Oost West, maar ook werden de winnaars bekend gemaakt van de Gouden Gelderse Roos
Erfgoedprijs, zowel de jury – als de publieksprijs. Ook de stichting Indisch Erfgoed was hiervoor in de race, maar viel
helaas buiten de prijzen.
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Deelnemersraad
In het jaar 2019 zijn er vijf bijeenkomsten inclusief de inspiratiemiddag geweest van de Deelnemersraad en wel op
18 januari, 7 maart, 20 juni, 5 september en 28 november.
Tijdens de inspiratiemiddag in De Ruitersmolen werd ook een korte ledenvergadering gehouden, waarin de concept
Balans en Resultatenrekening 2018 alsmede het verslag van het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties werden
besproken. Tevens werd ook het concept Meerjarenbeleidsplan aan de orde gesteld.
In de bijeenkomst op 7 maart werd onder andere het concept jaarverslag 2018 behandeld. Tevens werd een
werkgroep in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de huisvestingsperikelen van de diverse partners en
verslag gedaan van de bijeenkomst “Het juiste Loket ”van erfgoed Gelderland.
In de vergadering op 20 juni vond een presentatie plaats van de Bestuurdersacademie over het aanbieden van
cursussen voor vrijwilligers; daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij diverse op stapel staande projecten zoals de
”Indische en Molukse Zomer” en de projecten rond Market Garden (herinneringstocht en herdenking evacuees en
opstellingstelling kamer Graeme Warrack in de Kon. Willem III kazerne) Tevens werd melding gemaakt van nieuwe
uitgaven van het Publicatiefonds.
De vierde bijeenkomst vond plaats op 5 september en stond grotendeels in het teken van de Open
Monumentendagen op 14 en 15 september. Tevens werd een presentatie verzorgd door Frank Kuijpers van De
Persgroep over het benutten van de publicatiemogelijkheden in het Apeldoorns Stadsblad en andere uitgaven HAH
bladen. De vergadering stemde tevens in met het deelnemen van de stichting Röntgen Apeldoorn, in de persoon van
Jos de Win in het EPA.
Tot slot vond op donderdag 28 november 2019 de vierde bijeenkomst, zoals gebruikelijk, in CODA plaats, waarin
onder andere de concept activiteitenkalender voor 2020 onder voorbehoud werd vastgesteld. Tevens werd
stilgestaan bij het verloop van de financiën over 2019, met de dringende oproep om de afrekeningen van gehouden
activiteiten in te dienen. Daarnaast verzorgde Masja Parlevliet van de gemeente Apeldoorn een presentatie van het
project “Wij Zijn Veluwe’, terwijl Stefan Rutten van CODA nadere informatie verstrekte over de ontwikkelingen rond
het in januari 2020 te openen Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch. Naast diverse oproepen voor deelname
werd een ieder verzocht om deel te nemen aan de inspiratiemiddag op 17 januari aanstaande, waarbij ook de
plaatsvervangende en eventuele geïnteresseerde bestuursleden van harte welkom zijn.

Overleg en discussie tijdens de inspiratiemiddag (18 januari 2019)
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Algemeen bestuur
In het jaar 2019 is het Algemeen Bestuur achtmaal bijeen geweest, meestal op een maandagmiddag vanaf 14.00 tot
uiterlijk 16.00 uur in CODA. In het Algemeen Bestuur nemen naast de leden van het Dagelijks Bestuur en de
communicatieadviseur, vertegenwoordigers van het Apeldoorns Gidsen Collectief, CODA, Stichting Apeldoornse
Monumenten en de Vereniging Oud Apeldoorn deel om overleg te plegen over de diverse ontwikkelingen. Naast de
lopende zaken worden ook de bijeenkomsten van de Deelnemersraad voorbereid en besluiten omtrent deelname
aan externe activiteiten genomen.

Bestuursactiviteiten in het jaar 2019
Ook in het jaar 2019 werd een veelvuldig beroep gedaan op het Dagelijks Bestuur om aanwezig te zijn bij allerlei
gelegenheden, naast de reguliere bijeenkomsten en overleggen vergde de bijeenkomsten van de door de voorzitter
voorgezeten werkgroep Evacuatie 1944 heel veel voorbereiding en tijdsbesteding. Tevens kwamen ook de
werkgroepen Stationsgebouw (informatiefunctie) en Historisch Café in het jaar 2019 regelmatig bij elkaar om de
voortgang te bespreken. Ook wordt het Erfgoedplatform Apeldoorn vanwege haar rol in de Apeldoornse
samenleving steeds vaker betrokken bij allerlei activiteiten in de gemeente dan wel gevraagd om actief een rol te
vervullen zoals bv. bij het project Wenums Beekdal en het komen tot de oprichting van een stichting Vrienden
Begraafplaats Soerenseweg.

Hieronder volgt in het kort een opsomming van bijgewoonde bijeenkomsten:

3 januari

bijwonen stadsreceptie gemeente Apeldoorn

8 januari

bijwonen nieuwjaarsreceptie Provincie Gelderland (Arnhem)

16 januari

bijwonen en medeondertekenen convenant Het Verhaal van Gelderland (Arnhem)

19 januari

opening expositie ijzerwinning in de Spar supermarkt in Loenen

6 februari

presentatie over EPA bij de Rotary Apeldoorn Noord

15 februari

bijwonen presentatie boek Verzetsstrijders locatie Ugchelen Buiten

24 maart

Radio Apeldoorn: interview over de activiteiten in 2019

10 april

vervolg presentatie over locatie Herenhul bij Rotary Apeldoorn Noord
Bijwonen start project Atlas van Klarenbeek

17 april

bijwonen herdenking bevrijding Apeldoorn bij het Sluisje in Apeldoorns Kanaal

28 april

bijwonen jubileum 10 jaar bestaan Apeldoorns Gidsen Collectief in Oranjepark

3 mei

bijwonen presentatie Stripboek Gelderse Geschiedenis (Arnhem)

11 mei

Onthullen panelen locatie Herenhul i.s.m. Rotary Apeldoorn Noord (Beekbergen)

21 mei

verzorgen presentatie EPA voor de gezamenlijke dorpsraden in Loenen

27 mei

overleg met vertegenwoordigers gemeente Nijmegen inzake werkwijze EPA

2 juni

RTV Apeldoorn: toelichting op diverse activiteiten in komende maanden
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3 juni

bijwonen bijeenkomst Storytelling Erfgoed Gelderland in Ned. Openluchtmuseum

15 juni

deelnemen wandeling / presentatie boek Kanaaloevers van Bouwhuis

16 juni

Radio Apeldoorn interview inzake plannen Evacuatie tocht en herdenking

28 juni

bijwonen opening nieuwe entree en CODA Café

31 augustus

bijwonen plaatsen kroontjes op de palen rond De Naald

14 september bijwonen viering jubileum 25 jaar bestaan Vereniging Oud Apeldoorn
20 september bijwonen Airborne Herdenking op de koning Willem III kazerne
12 oktober

bijwonen afsluiting project Atlas van Klarenbeek bij Dijkhof Bouw

16 oktober

Rabobank: in ontvangst nemen cheque Rabo Clubsupport voor concert 2020

Penningmeester EPA Ed Dijkstra en voorzitter EPA Ben Mouw

8 november

bijwonen relatie avond van de stichting Koninklijk Apeldoorn

11 november

bijwonen herdenking Remembrance Day van de stichting Bevrijding’45

28 november

bijwonen symposium inzake onderzoek Hanzesteden ( Arnhem)

3 december

bijwonen afscheidsbijeenkomst wethouder Mark Sandmann

5 december

presentatie EPA bij de Past Rotarians

12 december

bijwonen afscheidsbijeenkomst van Yvonne de Vries

18 december

bijwonen installatie vergadering van burgemeester Ton Heerts
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Samenwerking
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn krijgt steeds meer
gestalte, hetgeen resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven en uitbreiden van gezamenlijke
activiteiten. In het jaar 2019 bleek dit opnieuw bij de organisatie van de Atlas van Klarenbeek, bij de Open
Monumentendagen en zeker ook bij het project Herinneringstocht en Herdenking Evacuatie 1944, waaraan diverse
partners samen met het bestuur van het EPA invulling hebben gegeven. Vanwege de aanwezige deskundigheid en
ervaring bij de deelnemende partners weet men elkaar steeds beter te vinden, hetgeen ook de onderlinge
verstandhouding ten goede komt.

Atlas van Apeldoorn 2019

Voor zover mogelijk wordt ook door de gemeente Apeldoorn en Apeldoorn Marketing dankbaar gebruik gemaakt
van de bij de aangesloten organisaties aanwezige deskundigheid middels het inroepen van ondersteuning bij
evenementen.
Naast het gezamenlijk oppakken en organiseren is ook het afstemmen van te houden activiteiten een belangrijk
aspect binnen het Erfgoedplatform, teneinde te voorkomen dat op dezelfde dag/tijdstip meerdere cultuurhistorische
bijeenkomsten plaatsvinden. Om hieraan tegemoet te komen is sinds 2015 een eigen website, te weten
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl ‘in de lucht’, waarop de activiteitenkalender wordt vermeld, zie hiervoor ook het
hoofdstuk Media en publicaties.
Het bespreken van de activiteitenkalender 2020 (zie bijlage 7) is in november 2019, ondanks het gegeven dat er
vanwege het beschikbare budget geschrapt moest worden in diverse aanvragen, in een goede harmonie verlopen
binnen de vergadering van de Deelnemersraad. Met het aanbrengen van de nodige wijzigingen en een voorlopige
verlaging van de aangevraagde bijdragen kan toch het overgrote deel van de aangedragen plannen in 2020 tot
uitvoer worden gebracht.
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Publicatiefonds
In tegenstelling tot het jaar 2018 waren er in het jaar 2019 weinig aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds
Apeldoornse Historische Publicaties; in 2019 zijn uitgebracht het stripboek “Gelderse Geschiedenis” en het boek
“Kanaaloevers ”in de serie Wijk in Beeld, waarvoor reeds in 2018 de bijdragen zijn verstrekt. Wel zijn een tweetal
aanvragen beoordeeld en goedgekeurd, welke in het jaar 2020 zullen verschijnen.
In de bestuurssamenstelling is in het jaar 2019 geen wijziging opgetreden en bestaat uit de EPA-bestuursleden Carin
Reinders (voorzitter), Ben Mouw ( secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester), ondersteund door een
adviescommissie met de leden Mirjam Timmerman, Mario van Lee en Martin Jochems, die een onafhankelijk
oordeel over de aanvragen aan het EPA bestuur uitbrengen.
Inmiddels heeft het FAHP vanaf de start in het najaar van 2017 tot en met 31 december 2019 de uitgifte van acht
boeken mogelijk gemaakt.
Voor een verslag van het Publicatiefonds en de mogelijk gemaakte uitgaven verwijzen wij u naar bijlage 4.

Objecten
Herinneringssteen Röntgen
De in het jaar 2019 opgerichte stichting Röntgen Apeldoorn heeft het verzoek ingediend voor een bijdrage in het
maken en plaatsen van een herinneringssteen over Röntgen bij het voormalige woonhuis aan de Hoofdstraat (v/h
Dorpsstraat), waar Röntgen zijn kinderjaren heeft doorgebracht. Middels het aanbrengen van deze steen in het
plaveisel voor het pand Hoofdstraat 171 worden de inwoners en bezoekers van Apeldoorn herinnerd aan de
grootste Apeldoorner uit de geschiedenis. Middels een bijdrage uit het EPA budget zal de steen op vrijdag 27 maart
2020 (175e geboortedag) worden onthuld.
Tramremise
Met betrekking tot het restaureren van de voormalige tramremise zijn in 2019 geen vorderingen gemaakt. Deze
tramremise staat nog steeds opgeslagen in vier containers op het Zwitsalcomplex, inmiddels wel op een andere plek
namelijk in de uiterste zuidwesthoek van het terrein.
Naast het vinden van financiële middelen voor restauratie, wordt ook gezocht naar een locatie en bestemming van
de zo mogelijk gerestaureerde tramremise.

Media en publicaties
Zoals reeds hiervoor gememoreerd onder de kop Publicatiefonds neemt de belangstelling voor cultuurhistorie,
erfgoed en bouwkunst nog steeds toe, hetgeen ook mag blijken uit de vele publicaties in de diverse in Apeldoorn
verschijnende gedrukte en digitale media. Daar er steeds meer berichten in de digitale media verschijnen, geeft een
overzicht van alleen de berichten in de gedrukte media niet een volledig beeld van alle publicaties, zodat besloten is
om geen overzicht meer in dit jaarverslag op te nemen.
Niet onvermeld mag blijven dat ook diverse partners eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel, SAM
Jaarkroniek, de Marke) laten verschijnen voor hun leden en donateurs.
Inmiddels beschikken de meeste deelnemende organisaties over een eigen website, die volop bezocht wordt. Uit de
ontvangen gegevens blijkt dat de pagina’s in het jaar 2019 214.963 maal zijn bekeken. IVN spant de kroon met een
aantal van 70.000 bezoekers, op ruime afstand gevolgd door de website van de Vereniging Oud Apeldoorn met
33.105 en de Marke met 29.804 bezoeken. Ook de websites van AWA met 21.217 bezoeken en “Geheugen van
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Apeldoorn” met 17.148 bezoeken mochten zich in een grote belangstelling verheugen. In totaal werden er door het
EPA en de aangesloten partners 610 activiteiten gehouden met in totaal 106.191 deelnemers/bezoekers, waaronder
de jaarlijkse Koningsdag.

Promotiekraam
Sinds enige jaren kent het Erfgoedplatform Apeldoorn een Promotieteam, die bij diverse activiteiten acte de
presence geeft om het EPA onder de aandacht te brengen van bezoekers. Het team bestaat uit 6 leden en is in het
jaar 2019 bij 11 bijeenkomsten aanwezig geweest .
Doelstelling is om de activiteiten van het EPA en haar aangesloten partners bij een breed publiek onder de aandacht
te brengen middels het verstrekken van informatie, uitdelen van flyers en het vertonen van een diapresentatie.
Tevens worden bezoekers geattendeerd op de digitale nieuwsbrief “Ruimte voor Erfgoed”, hetgeen geleid heeft tot
bijna 70 nieuwe abonnees.
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Historisch Café
De Historisch Cafés vinden plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt verzorgd door een
werkgroep waarin leden van het Erfgoedplatform zitting hebben.

HISTORISCH CAFE ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.
Het Historisch Café valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA en heeft een vaste
plaats gekregen op de jaarlijkse activiteitenkalender. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de behandelde
onderwerpen in 2019:

1 februari Jubileum editie
Op deze datum werd stilgestaan bij het feit dat inmiddels het 75e HC is bereikt. Deze mijlpaal werd gevierd met een
Apeldoornse geschiedenisquiz, waaraan door teams van de aangesloten partners alsmede van belangstellenden
werd deelgenomen De presentatie was in handen van Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de
Radbouduniversiteit en de vier thema’s waren: oud-Apeldoorn, monumenten, archeologie en Koninklijkhuis/Oranje.
De jury werd gevormd door Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA en oud-burgemeester Hans Esmeyer . Het
team van de gemeente Apeldoorn, vakgroep cultuurhistorie won de eerste prijs , gevolgd door het Apeldoorns
Gidsen Collectief met de 2e en CODA met de 3e prijs. Naast 70 deelnemers waren er ook veel belangstellenden (65),
die na afloop memoreerden dat een dergelijke quiz zeker voor herhaling vatbaar is.

5 april Archeologie / Atlas van Apeldoorn/ AGC
In het 2e café van 2019 stonden drie programma onderdelen op de agenda. Voor de pauze gaf Masja Parlevliet,
senior archeoloog en erfgoedadviseur gemeente Apeldoorn, toelichting op de expositie “Wolven en slakken,
ijzerwinning op de Veluwe” die op dat moment te bezichtigen is in CODA, gevolgd door een Archeologische kroniek
van Paleis Het Loo door Wouter Groenendijk, bachelor-student Archeologie.
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de Atlas van Apeldoorn, editie Klarenbeek , waarop een
toelichting op het programma werd gegeven door Bram de Bree van Klarenbeeks Belang. Tot slot werd stilgestaan bij
het 10 jarig jubileum van het Apeldoorns Gidsen Collectief door voorzitter Leo van Klaveren.
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7 juni Indische Molukse Zomer / Vereniging Oud Apeldoorn
Het derde historisch cafe van dit jaar stond in het teken van twee onderwerpen, t.w. de Indische Molukse Zomer en
jubileum Vereniging Oud Apeldoorn. Voor de pauze werden door de heren Ralph Kneefel (voorzitter stichting Indisch
Erfgoed) en Elias Rinsampassy (voorzitter stichting Muhabbat) toelichtingen en nadere bijzonderheden gegeven
over het programma en de te houden expositie in ACEC van 30 juni t/m 14 juli.
Na een korte pauze verzorgde Miny van der Zande (voorzitter) een presentatie over de Vereniging Oud Apeldoorn,
die in september het 25 jarig jubileum gaat vieren met een feestavond in schouwburg Orpheus. Zij gaf in een
vogelvlucht een beeld van de vele activiteiten en gebeurtenissen uit de afgelopen 25 jaar.
Halverwege het jaar 2019, te weten op vrijdag 28 juni werd de vernieuwde entree met restaurant en museumwinkel
in gebruik genomen. Een grote en aantrekkelijke aanwinst voor CODA en haar medewerkers. Dit betekende ook een
verhuizing van de bovenverdieping aan de zijde van de Roggestraat naar de locatie, direct links van de entree aan de
Vosselmanstraat. Vanaf dit moment wordt van deze locatie gebruik gemaakt, hetgeen aan de ontvangen reacties van
de bezoekers wordt gezien als een grote aanwinst voor het Historisch Café .

6 september Open Monumentendagen/ Arnhemmers naar Apeldoorn
Het Historisch Café van september stond naast zoals gebruikelijk de komende Open Monumentendagen , ook stil bij
de Herinneringstocht en Herdenking van de evacuatie van Arnhemmers naar Apeldoorn in september 1944.
Naast uitleg over het programma van de OMD, met als titel “Plekken van Plezier, rust, ruimte, herinnering,
bezinning, etc” door Herma van Dorth, projectleider OMD – comité werd door Paul Rem, conservator Paleis Het Loo,
informatie met beelden verstrekt over een bijzonder monument, te weten Het Aardhuis, dat volledig vernieuwd is
en zeer de moeite waard om te bezoeken.
Na de pauze werd een presentatie verzorgd door Martien van Hemmen, voorzitter Exodus comité, over de
evacuatie van 150.000 personen uit de Overbetuwe en Arnhem en omgeving naar aanleiding van het mislukken van
de Slag om Arnhem. Op bevel van de Duitse bezetter moest alle inwoners , met achterlating van hun bezittingen,
vertrekken en elders onderdak zoeken. In de periode september 1944 - juni/juli 1945 hebben meer dan 50.000
Arnhemmers onderdak gekregen in Apeldoorn en haar dorpen. Op 27 september zal hier in het teken van 75 jaar
Vieren, herdenken en beleven worden stilgestaan in o.a. Beekbergen ( Exodus monument.) en Apeldoorn ( CODA).

1 november Apeldoorn in de steigers / Verhalentafel CODA / tuin- en parkaanleg Huis
Groenouwe
In het laatste Historisch Café van 2019 werd allereerst stilgestaan bij het verschenen boek “Apeldoorn in de
steigers’, geschreven door Arnold Zweers, oud journalist van o.a. De Stentor; aan de hand van beelden over
ontwikkelingen en bouwactiviteiten in Apeldoorn gaf Arnold uitleg over de grote veranderingen die zich in de
gemeente voltrekken. Aansluitend gaf Mirjam Timmerman, beleidsmedewerker Archief- en Kenniscentrum CODA,
uitleg over de Verhalentafels die maandelijks over diverse onderwerpen, zowel in CODA als op externe locaties
worden gehouden. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te praten over de geschiedenis van Apeldoorn
en haar dorpen.
Na de pauze werd door Willem Zieleman, hoofd Tuindienst Paleis Het Loo uitleg gegeven over de “tuin- en
parkaanleg van het verdwenen huis Groenouwe” gelegen op de Zilvense heide, even boven Loenen. Het landhuis van
de familie Broese brandde kort voor de bevrijding in 1945 af, maar het landgoed, waarvan de bijgebouwen nog te
zien zijn, bestaat nog steeds en ook de tuin- en parkaanleg is nog in tact, verstopt in de bossen bij Loenen.
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Naast de genoemde onderwerpen zijn de Column van Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA, en het
zogenaamde Nieuwsblok vaste onderdelen van het Historisch Café.
De presentatie is al enige tijd in handen van Ellen Oomen, terwijl Lex Sonneveld voor de muziek zorgt. Het Historisch
Café is de verzamelplaats waarop van alles op erfgoedgebied in Apeldoorn naar voren wordt gebracht en mag zich in
een grote belangstelling verheugen. Het aantal bezoekers beweegt zich per keer tussen de 80 en 100 personen,
hetgeen regelmatig voor een ‘volle bak’ zorgt in het restaurant van CODA.
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Activiteiten in het jaar 2019
In bijlage 2 is de erfgoedkalender 2019 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde
activiteiten met bijbehorende kosten door de deelnemende organisaties in het jaar 2019.
Zoals bekend verondersteld mag worden, worden niet alle activiteiten onder de vlag van het EPA uitgevoerd;
diverse partners kennen al vele jaren hun eigen activiteiten, zoals bijvoorbeeld de viering van Koningsdag, dit
evenement wordt georganiseerd door de Stichting Oranjefeesten en mag rekenen op jaarlijks tussen de 70.000 en
100.000 bezoekers, een en ander vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook het AGC, Fietsgilde en IVN
organiseren zelf dan wel op verzoek wandelingen en fietstochten met gids langs diverse bezienswaardigheden en
landschappen, zowel binnen de gemeente als in de regio. Ook het Bouwhuis en de Stichting Apeldoornse
Monumenten organiseren zelfstandig diverse zogenaamde cafés en lezingen. Wij beperken ons in dit jaarverslag tot
de door ons ondersteunde activiteiten en festiviteiten. Voor de activiteiten van de diverse partners verwijzen wij u
graag naar hun eigen publicaties en websites.

Project Atlas van Apeldoorn
In nauwe samenwerking met CODA wordt jaarlijks door het EPA een wijk of dorp binnen de gemeente Apeldoorn “in
de kijker” gezet. Dit jaar stond het dorp Klarenbeek centraal, wat een bijzondere situatie opleverde, daar het dorp
gelegen is in twee gemeenten, namelijk Apeldoorn en Voorst. Dit hield in dat ook de gemeente Voorst bij het
project betrokken werd. Naast de gebruikelijke EPA partners voor het verzorgen van diverse onderdelen in de
programmering werd ook Klarenbeeks Belang nauw betrokken bij de opzet en uitvoering. Op woensdag 10 april
vond de officiële aftrap plaats tijdens een ledenvergadering van Klarenbeeks Belang in het MFC Klarenbeek; vanaf
dat moment hebben er naast een expositie in de Maalderij diverse wandelingen en fietstochten plaatsgevonden met
de afsluiting op zaterdagmiddag 12 oktober in de vestiging van Dijkhof Bouw.

Gelderland Herdenkt
Onder deze titel zijn in het najaar twee activiteiten gehouden, die nauw verband hielden met Market Garden.
Vanwege het mislukken van de Slag om Arnhem moest op bevel van de Duitse bezetter de stad Arnhem en haar
omgeving inclusief de Overbetuwe ontruimd worden en moesten bewoners elders hun toevlucht zoeken, een groot
deel van de betreffende inwoners verliet Arnhem via twee routes, t.w. over de Apeldoornseweg langs Woeste
Hoeve en Beekbergen en ook via Schaarsbergen en Hoenderloo.
Op vrijdag 27 september is aandacht besteed aan het gegeven dat het 75 jaar geleden was dat deze evacuatie heeft
plaatsgevonden. Startpunt was Huissen, waar zo’n 80 personen ‘s morgens om 9.00 uur lopend op pad zijn gegaan
over de dijk naar Arnhem, waar een ontvangst wachtte van het College van B&W: tijdens de koffiepauze sloten er
zich nog meer deelnemers, die met een tweetal bussen (St. Veteraan Autobussen Apeldoorn) werden overgebracht
naar Beekbergen. Na de lunch werd met medewerking van kinderen van de O.B.S. Beekbergen en re-actmentgroep
DOOR en doedelzakspelers koers gezet naar het Exodus monument aan de Arnhemseweg, waar om 14.00 uur de
officiële herdenking plaatsvond. Na afloop werd het gezelschap met bussen en auto’s overgebracht naar Apeldoorn,
waar een stoet werd geformeerd voor een Herinneringstocht door het centrum, eindigend bij CODA waar een
afsluitende bijeenkomst met medewerking van leerlingen van de O.B.S Heuvellaanschool werd gehouden.
In het weekend van 5 en 6 oktober kon een bezoek worden gebracht aan de kamer met kruipruimte, waar kolonel
Graeme Warrack zich na het vertrek van de gewonde Britse en Poolse militairen een paar weken verborgen heeft
gehouden, nadat het Duitse leger de kazerne weer in gebruik had genomen. Dr. Warrack heeft op een nacht kans
gezien te vluchten en heeft na vele omzwervingen over de Veluwe pas eind januari 1945 zich bij zijn legeronderdeel
in bevrijd Brabant kunnen voegen. De Koninklijke Marechaussee houdt deze geschiedenis in ere met een vaste
expositie in deze kamer, gevestigd in het Graeme Warrackgebouw.
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Open Monumentendagen (OMD)
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het EPA wordt georganiseerd
door de SAM, is de Bankgiroloterij Open Monumentendagen, die altijd landelijk in het tweede weekend van
september plaatsvinden. Centrale aftrap vond dit jaar plaats op zaterdag 14 september in het stationsgebouw
“Statie ”en werd verzorgd door wethouder Mark Sandmann. Het thema voor 2019 luidde “Plekken van Plezier”,
maar om ook andere locaties de mogelijkheid te bieden om mee te doen ( op eigen dan wel landelijk verzoek), heeft
het OMD comité het thema opgerekt tot “Plekken van plezier, rust, ruimte, natuur, cultuur, herinnering, bezinning,
ambacht, techniek en meer….’. Naast de openstelling van diverse panden waaronder VUE-cinema’s ( vml. Bioscoop
Tivoli en Menorah ( vml. Minerva theater) konden ook bijzondere locaties worden bezocht zoals Theater Orpheus,
Victorkerk, Ford museum Tullekensmolen en de Maalderij in Klarenbeek. Bijzonder was de mogelijkheid om de toren
in het pretpark Julianatoren te mogen bezoeken, waar dan ook veelvuldig gebruik van is gemaakt. Ook het
vernieuwde Aardhuis mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Daarnaast kon men actief kanovaren bij het
Boschbad en “pootje baden” in de spreng bij de Loenense waterval. Kortom voor elk wat wils, hetgeen dan ook
zorgde voor ruim 13.500 bezoeken, waarmee Apeldoorn zich bij de eerste 15 gemeenten in Nederland plaatste.

Opening OMD in het stationsgebouw “Statie”

Herdenkingen
Jaarlijks wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden, gefinancierd door het EPA, van de herdenking van de
Bevrijding van Apeldoorn op 17 april bij de sluis in het Apeldoorns Kanaal, georganiseerd door de Vereniging Oud
Apeldoorn. Tot en met 2018 vond er ook jaarlijks een herdenking van de gevallen Apeldoornse militairen in
Nederlands-Indië, Indonesië, Nieuw Guinea en Korea plaats op de tweede zaterdag van september bij het
monument op de begraafplaats aan de Soerenseweg, georganiseerd door de Stichting Indisch Erfgoed. Met ingang
van 2019 worden deze gesneuvelde militairen herdacht tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking in het Oranjepark.
Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het EPA levert een totaal op van
17.500, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren bij hun eigen
activiteiten, zoals bv. het Apeldoorns Gidsen Collectief (3.091 personen), Stichting Bouwhuis (400 personen bij
debatavonden), Stichting Indisch Erfgoed (850 personen) en IVN (4500 personen). Daarnaast houden diverse
organisaties leden-/donateursbijeenkomsten (onder andere SAM en VOA). Kortom, vele activiteiten en
deelnemers/bezoekers aan bijeenkomsten in het teken van cultuurhistorie/bouwkunst in de gemeente Apeldoorn.
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Over de in het jaar 2019 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage 2, aan de
hand van de erfgoedkalender 2019, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de werkelijk
gemaakte kosten.

Herdenking Bevrijding Apeldoorn bij de sluis in het Apeldoorns Kanaal
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Financiering
In de activiteitenkalender 2019, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde activiteiten.
In totaal is in 2019 een bedrag uitgegeven van € 56.698 waaronder een post van € 4.260 voor redactie- en
onderhoudskosten van de websites. Vanwege diverse ontvangen bijdragen van o.a. Gelderland Herdenkt, het
Evenementenfonds, stichting Koninklijk Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn voor activiteiten in het kader van het
Oranjeparkconcert en Veluwe Remembers ten bedrage van € 8.635 is een voordelig saldo van € 225 ontstaan, welk
bedrag wordt toegevoegd aan de post Kapitaal.
Vanwege de gunstige exploitatie van de door de SAM georganiseerde Open Monumentendagen is de van derden
ontvangen bijdrage ad € 7.500 toegevoegd aan de Egalisatiereserve.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat in de financiële verantwoording alleen de bijdragen zijn opgenomen, die
het EPA voor zijn rekening heeft genomen. Daarnaast zijn kosten voor rekening van de deelnemende organisaties
gekomen met inbegrip van eventuele bijdragen van derden.
Onder de post structureel zijn de kosten opgenomen voor het functioneren van de stichting, dit betreft hoofdzakelijk
de kosten voor het bijhouden van de websites Geheugen van Apeldoorn en Erfgoedplatform Apeldoorn. In de post
overige kosten zijn onder andere de kosten van verzekering met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid,
representatiekosten, abonnementen / lidmaatschappen en de kosten van de inspiratiemiddag opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het EPA bij zijn functioneren veel ondersteuning krijgt van CODA, zowel in de vorm
van het verzorgen van het secretariaat, alsmede in de vorm van het verrichten van werkzaamheden op het terrein
van financiële administratie, communicatie en publiciteit.
In bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2019 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2019
opgenomen. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de activiteitenkosten 2019.
Op 18 juli 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn in een brief met
dossiernummer 2018/0065 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording over het boekjaar 2018 en de
bijdrage definitief vast te stellen op een bedrag van € 48.870.
In dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van de besteding van de gelden over het jaar 2019, waarvoor door de
gemeente per brief de dato 12 december 2018 een bedrag van € 50.287 is toegezegd.
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Vooruitblik 2020
In de vergadering van de Deelnemersraad op donderdag 28 november 2019 werd de concept Activiteitenkalender
2020 voorlopig vastgesteld. Vanwege het gegeven dat het bedrag van de ingediende aanvragen aanmerkelijk
verschilde met betrekking tot het beschikbare budget, moesten er diverse verzoeken geschrapt worden en een
algehele korting van 10% op alle aanvragen worden toegepast, tenzij er bij het vaststellen van de jaarcijfers over
2019 financiële ruimte zal zijn. In de extra vergadering, onderdeel van de inspiratiemiddag op vrijdag 17 januari 2020
is de kalender definitief vastgesteld, waarbij is besloten de eerder aangekondigde 10% korting vanwege de
reservepositie niet door te voeren.
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar bijlage 6, waarin de activiteitenkalender 2020 is opgenomen.
Naast reservering van gelden voor de jaarlijks te houden activiteiten zoals de Atlas van Apeldoorn, de Open
Monumentendagen met bijbehorende Klassendag, Dag van de Architectuur, de Archeologiedagen en Maand van de
Geschiedenis, zijn ook gelden voor nieuwe projecten opgenomen. Dit betreft onder andere het project de
Apeldoornse Indische – Molukse Nazomer , Oranjeparkconcert en het nieuwe Gelderse Festival Oost West.
Tevens zijn gelden gereserveerd voor het organiseren van de architectuurprijs Apeldoorn 2020, die in tegenstelling
tot de vorige edities nu voor een breder publiek toegankelijk zal zijn. Daarnaast wordt ook dit jaar een bijdrage
verleend aan het in januari 2020 te openen herinneringscentrum over het Apeldoornsche Bosch op het terrein van ’s
Heeren Loo, gelegen aan de Voorwaarts. Niet onvermeld mag blijven dat er door de aangesloten stichtingen en
verenigingen ook in eigen kring veel activiteiten georganiseerd worden, die vaak een breder terrein bestrijken dan
het onderwerp cultuurhistorie. Veel van de deelnemende partners brengen eigen uitgaven, in de vorm van
nieuwsbrieven, tijdschriften, magazines uit, waarin een opsomming wordt gegeven van hun werkzaamheden..
Daarnaast kan voor nadere informatie ook de eigen websites worden geraadpleegd.
Niet onvermeld mag blijven dat, naast de reeds langer bestaande website www.geheugenvanapeldoorn.nl, ook het
EPA sinds enige jaren over een eigen website beschikt, te weten www.erfgoedplatformapeldoorn.nl die bijna
dagelijks wordt gevuld met nieuwe beelden en data. Op deze manier worden beelden en gegevens ontsloten voor
zowel de inwoners als de bezoekers van Apeldoorn, teneinde te werken aan het levend houden van het geheugen
van Apeldoorn.
Sinds het begin van 2018 verzorgt het EPA de in het verleden door de afdeling cultuurhistorie van de gemeente
Apeldoorn uitgegeven nieuwsbrief ‘Ruimte voor Erfgoed’, waarop inmiddels bijna 1.200 personen zich hebben
geabonneerd. Gelet op de inhoud en informatiefunctie van deze nieuwsbrief is het streven erop gericht om dit jaar
te groeien naar minimaal 1.300 abonnees.
Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2020, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig van
€ 69.220, waarvoor middels het benutten van de door de gemeente Apeldoorn beschikbaar gestelde subsidie 2020
nog dekking gevonden moet worden voor een bedrag van € 17.626. Graag is het bestuur van het Erfgoedplatform
Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit jaarverslag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het EPA

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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Bijlage 1. Overzicht leden, medewerkers en donateurs
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Bijlage 2. Erfgoedkalender 2019: evaluatie activiteiten met overzicht werkelijke
kosten

Jaarverslag 2019 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

23

Jaarverslag 2019 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

24

Jaarverslag 2019 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

25

Bijlage 3A. Balans en resultatenrekening per 31 december 2019
(na resultaatbestemming, bedragen in euro’s)

2019

2018

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
Kas
Bank rekening-courant
Bank bedrijfsspaarrekening

1
______

1
------1

16.893
13.161
_______

Totaal activa

30.054
_______
30.055
=====

1
4.011
13.160
______

17.171
______
17.172
====

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Egalisatiereserve

6.427
17.500

6.202
10.000

_____

____
23.927

Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

3.065
3.063
_____

16.202
970
____

Totaal kortlopende schulden

6.128
______

970
--------

Totaal passiva

30.055
=====

17.172
=====
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Exploitatierekening over het boekjaar 2019 (bedragen in euro’s)

Baten
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Financiële baten
Overige baten/subsidies
Totaal baten

Exploitatie 2019
50.287
1
14.135
______

64.423

Exploitatie 2018
48.870
1
5.000
______

53.871

Lasten
Website- / communicatiekosten
Algemene stichtingskosten
Activiteitenkosten
Totaal lasten
Saldo baten – lasten
Toevoeging aan egalisatiereserve
Toevoeging/onttrekking aan
kapitaal
Saldo

4.260
1.584
50.854
_______
_

4.506
1.210
42.487
________
56.698
_______
7.725

48.203
_______
5.668

-/- 7.500
-/- 225

-/- 5.000
-/- 668

______
=====

______
=====
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 (bedragen in euro’s)
2019

2018

Activa
Overige vorderingen

1

1
====

====

De vordering ultimo 2019 bestaat uit nog te ontvangen rente op de bedrijfsspaarrekening ad 1 euro. Het
uitstaande bedrag is nagenoeg gelijk aan dat per ultimo 2018, vanwege de blijvend lage rentestand.
Passiva
Kapitaal
Saldo per 1 januari
Toevoeging/onttrekking resultaat boekjaar
Saldo per 31 december

6.202
225
-----6.427
====

5.534
668
-----6202
====

10.000

11.000

Egalisatiereserve
Saldo per 1 januari
Onttrekking ten behoeve financiering OMD
Klassendag 2017
Toevoeging van niet (volledig) gebruikte
activiteitensubsidies
Saldo per 31 december

-/- 6.000
7.500
-------17.500
=====

5.000
------10.000
=====

De toevoeging ad 7.500 euro is het resultaat uit niet (volledig) gebruikte financiële bijdrages van
fondsenverleners. In de brief van de gemeente Apeldoorn m.b.t. de vaststelling van de subsidie over het
jaar 2015 d.d. 15 juli 2016 is aangegeven dat het toegestaan is om deze bijdragen toe te voegen aan een
egalisatie- en bestemmingsreserve, voor zover het totaal van deze reserves beneden 100 procent van het
jaarlijkse subsidiebedrag blijft. Overigens is het de verwachting dat (een deel van) deze reserve in 2020
aangewend zal worden voor aanvullende financiering van diverse activiteiten, te meer omdat er vanaf 2021
gekort zal worden op de jaarlijkse subsidie door de Gemeente Apeldoorn.
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Crediteuren

2019

2018

3.065
====

970
====

De post Crediteuren betreft een aan Veluwe Remembers (Gelderland Herdenkt) terug betalen bedrag
inzake een niet volledig gebruikte subsidie voor de herinneringstocht en herdenking van de evacuatie
Arnhem ten gevolge van het mislukken van Market Garden.

Overige schulden

3.063
====

====

Onder overige schulden is een bedrag van € 2.500 opgenomen van een van Rotary Apeldoorn Noord
ontvangen, maar nog te besteden bijdrage, voor plaatsing van o.m. panelen op Herenhul en een van de
RABO bank ontvangen bijdrage van € 563 voor de organisatie van het (gratis toegankelijk) Oranjepark
concert door het Orkest van de Koninklijke Marechaussee in juli 2020.
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Toelichting op de resultatenrekening 2019
2019

2018

Baten
Overige subsidies

14.135
=====

5.000
=====

In 2019 werden, naast de reguliere subsidie van de Gemeente Apeldoorn, nog de volgende
subsidies/bijdrages ontvangen:
-

Activiteitensubsidie van de Gemeente Apeldoorn ten behoeve van de Open Monumentendagen ad
€ 7.500;
Bijdrage van de Gemeente Apeldoorn ten behoeve van de herdenking van de evacuatie van de
inwoners van Arnhem naar o.m. Apeldoorn ten gevolge van Market Garden, ten bedrage van €
3000;
Bijdrage Veluwe Remembers (Gelderland Herdenkt) ten behoeve van de herdenking van de
evacuatie van de inwoners van Arnhem naar o.m. Apeldoorn ten gevolge van het mislukken van
Market Garden, alsmede voor een beleving van de Graeme Warrack kamer in de Koning Willem III
kazerne, ten bedrage van € 3.635.

Lasten
Website-/communicatiekoste

4.260
====

4.506
====

De website/communicatiekosten betreffen de onderhouds- en hostingkosten voor de website
Erfgoedplatform Apeldoorn, licentie- en hostingkosten voor de website Het Geheugen van Apeldoorn,
alsmede kosten voor promotie van EPA en aangesloten deelnemers bij evenementen, etc.

Algemene stichtingskosten

1.584
====

1.210
====

De algemene stichtingskosten omvatten de kosten voor kantoorbehoeften/drukwerk, reis- en representatie,
aansprakelijkheidsverzekering bestuur, contributies en van de in januari 2019 georganiseerde
inspiratiemiddag voor het EPA en aangesloten deelnemers. Daarnaast werden ook de inschrijvingskosten
voor deelname aan het symposium Storytelling van Erfgoed Gelderland voor een aantal deelnemers van
de aangesloten organisaties voor onze rekening genomen.

Activiteitenkosten

50.854
=====

42.487
=====

De totale post Activiteitenkosten is weliswaar hoger dan in het jaar 2018, maar overschrijdt nauwelijks het
voor 2019 begrote bedrag van 50.240 euro. Zie de bijlage 3B voor een gedetailleerd overzicht van de
activiteitenkosten 2019.
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Bijlage 3B. Overzicht kosten activiteiten 2019

Organisatie

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

EPA

Historisch Café

3.250

3.397

VOA

Herdenking bij de Sluis

1.500

1.427

Bouwhuis

Dag van de architectuur

2.500

2.370

SIE

Apeld. Indische Zomer

4.000

4.000

SKA

Herleven Evacuatie bewoners Arnhem Market
Garden

2.000

8.565

EPA

Beleving KW III, Graham Warrack kamer

-

50

SKA

Concert Douane & belastingen

950

1.023

SAM

Open Monumenten Dagen

11.000

13.205

SAM

Klassendag

3.750

2.095

CODA

Atlas van Apeldoorn, dorp Klarenbeek

3.750

2.006

CODA

Atlas van Apeldoorn, kroontjes pilonen Naald

500

500

CODA

IJzer winning op de Veluwe

3.500

3.500

CODA

Lancering archief v.d. Gem Apeldoorn

500

-

Verplaatst
naar 2020

CODA

Erfgoedlezing Plus

1.000

-

Opgenomen
i.d. mnd v.d.
Geschied.

CODA

Nat. Archeologiedagen

250

-

Hist. Loenen

Bijeenkomst ouderen en expo

470

308

CODA

Maand van de Geschiedenis

1.000

1.175

CODA

Educatief programma rond Apeldoornsche
Bosch

3.000

-

FAHP

Publicatiefonds

3.500

3.500

SAM

Herinneringsteen Röntgen

2.750

2.483

Erfgoed Gld

Hanze onderzoek m.m.v. Radboud Universiteit

1.250

1.250

50.420

50.854

=====

======

Totaal

Opmerkingen

Exclusief
bijdragen
derden ad
€ 6.585

Exclusief
bijdragen
derden
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Bijlage 4. Overzicht uitgaven Fonds Apeldoornse Historische Publicaties
( FAHP) over het jaar 2019

December 2019

Boek ‘ Swoertje 2 “

€

1.000

€

1.500

€

2.500

( uitgave SPA Uitgevers BV )

Boek “Deventerstraat detailhandel”
( uitgave Vereniging Oud Apeldoorn )

Totaal

======

Beide boeken zullen in 2020 verschijnen.
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Bijlage 5. Fotocollage activiteiten 2019
Apeldoorns Gidsen Collectief – viering 10 jarig bestaan
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Archeologische Werkgroep Apeldoorn – Archeologiedag

Stichting Bouwhuis – debat Herzbergerparc, mei
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Exodus- september
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Historisch Café
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Fietsgilde - augustus

CODA - Erfgoeddag
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Open Monumenten Dagen
__________________________________________________________________________________________
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IVN
_______________________________________________________________________________________________

Stichting Koninklijk Apeldoorn
_______________________________________________________________________________________________
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Stichting Röntgen Apeldoorn
_____________________________________________________________________________________

Atlas de Naald – onthulling kroontjes
_____________________________________________________________________________________
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Bijlage 6. Erfgoedkalender 2020
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