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Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

Algemeen 

De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en haar partners kijken zoals velen met ons terug op een 

zeer bijzonder jaar 2020. Nadat we een volle activiteitenkalender hadden vastgesteld en vol goede moed 

eind januari getuige waren van de opening van het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch (nieuw 

toegetreden partner) en in februari ons eerste en zeer druk bezochte Historisch Café mochten houden, 

sloeg half maart de coronapandemie toe. Vanaf dat moment lagen de meeste activiteiten maanden stil, 

terwijl zulke mooie evenementen in het verschiet lagen zoals o.a. de Atlas van de wijk Berg en Bos en het 

Bevrijdingsfestival 75 jaar met veel deelname uit Canada.  

Pas halverwege de maand juni kwam er weer wat ‘lucht’ om activiteiten te kunnen organiseren, hetgeen 

voor het Open Monumenten Dagen (OMD) comité aanleiding was om snel actie te ondernemen en een 

programma samen te stellen met zowel digitale als fysieke onderdelen. Het thema was 

‘Leermo(nu)menten’ hetgeen de mogelijkheid bood om veel locaties met het onderwerp ‘leren’ en een 

historische achtergrond te verzamelen en gedeeltelijk open te stellen. Aan de hand van ruim dertig locaties 

werd een mooie fietsroute samengesteld, die zowel tijdens het weekend als ook later benut kan worden. 

Tevens zijn ook locaties met leermogelijkheden gecombineerd met horeca in het programma opgenomen, 

zoals Brownies en Downies en STATIE (centraal informatiepunt). Bijzondere objecten waren dit jaar de 

oude voormalige schooltjes in Hoog Soeren en ’t Spelderholt in Beekbergen. Op 12 en 13 september heeft 

het OMD comité met als trekker de Stichting Apeldoornse Monumenten met veel succes het OMD 

weekend mogen houden, vanzelfsprekend op basis van de nodige coronamaatregelen en daardoor met 

aanmerkelijk minder bezoeken dan gebruikelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het 

hoofdstuk Activiteiten in dit jaarverslag. 

Voorafgaand hieraan is op vrijdagavond 4 september een Historisch Café gehouden met 60 bezoekers in 

de grote museumzaal van CODA. 

Op vrijdagmiddag 25 september werd door het Erfgoedplatform Apeldoorn een bijeenkomst georganiseerd 

in de Grote Kerk van Apeldoorn voor evacuees uit september 1944 en overige genodigden. Ondanks de 

coronapandemie hebben veel personen van hoge leeftijd deze bijeenkomst, waarop ook het boek 

‘Vluchteling in eigen land’ werd gepresenteerd bijgewoond. Elders in dit verslag treft u een uitgebreide 

rapportage aan. 

Op zondag 27 september vond in Musis Sacrum in Arnhem de aftrap plaats van het provinciale Festival 

Oost West, waaraan werd deelgenomen door Adrienne Zuiderweg van de Stichting Indisch Erfgoed en de 

voorzitter van het Erfgoedplatform Apeldoorn. Een van de tien provinciale locaties van dit festival voor een 

optreden was Radio Kootwijk, terwijl ook in CODA een bijdrage van ‘artist in residence’ werd gemaakt. 

Opnieuw werden de coronamaatregelen aangescherpt, waardoor nog op stapel staande activiteiten 

moesten worden afgelast, waardoor het aantal evenementen dit jaar zeer beperkt is gebleven. 

Van de mogelijkheid om gebruik te maken van het door EPA beheerde Fonds Apeldoornse Historische 

Publicaties is in het jaar 2020 op grote schaal gebruik gemaakt. In totaal zijn er acht aanvragen ingediend, 

waarvan er vier door de Adviescommissie positief zijn beoordeeld. In het jaar 2020 zijn drie boeken 

verschenen, te weten het boek ‘Deventerstraatwinkels’ van de Vereniging Oud Apeldoorn, het boek ‘Op 

zoek naar Hamaland’ van de Archeologische Werkgroep Nederland afd. 18 en het boek ‘Vluchteling in 
eigen land’ van het Erfgoedplatform zelf. Tevens is een bijdrage verstrekt voor een film over Röntgen. Voor 

meer informatie over het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties verwijzen we u naar Bijlage 4.  

In het najaar van 2019 is de Stichting Apeldoornsche Bosch opgericht, die zich begin 2020 aansloot bij het 

EPA. Op vrijdag 16 oktober 2020 is de Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg 

Apeldoorn opgericht en heeft zich nadien evenals de Stichting Collectie 40-45 in Beekbergen aangesloten 

bij het Erfgoedplatform Apeldoorn. Dit betekent dat per 31 december 2020 er in totaal 19 organisaties op 

het terrein van cultuurhistorie, erfgoed en bouwkunst aangesloten zijn om gezamenlijk invulling te geven 

aan de doelstellingen van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn middels het organiseren van activiteiten 

voor de Apeldoornse samenleving en bezoekers uit den lande. 
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De samenstelling van het Dagelijks Bestuur heeft in het kalenderjaar 2020 een wijziging ondergaan en wel 

m.b.t. het secretariaat. Na vanaf de oprichting van het Erfgoedplatform in december 2012 het secretariaat 

te hebben vervuld, is Elske de Jong terug getreden en opgevolgd door Mirjam van Weert -Timmerman. Dit 

betekent dat het bestuur momenteel bestaat uit Ben Mouw (voorzitter), Mirjam van Weert -Timmerman 

(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 ook een Algemeen Bestuur 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 activiteiten, die in het 

bijzondere jaar 2020 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 2020. 

In Bijlage 3A is de balans per 31 december2020 alsmede de resultatenrekening over het jaar 2020 

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 activiteiten zijn in Bijlage 5 foto’s met bijbehorende tekst over de door 
de deelnemende organisaties uitgevoerde evenementen opgenomen. Tot slot treft u in Bijlage 6 de 

Erfgoedkalender 2021 aan met vermelding van de activiteiten voorzien van de door de vergadering van 

deelnemers toegezegde financiële bijdragen. 

 

 

 

 

Open Monumentendagen 2020 

  



 
4 Jaarverslag 2020 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

Deelnemende organisaties 

Het aantal deelnemende organisaties is in het jaar 2020 met 3 organisaties uitgebreid, zoals al in het 

hoofdstuk Algemeen beschreven is, terwijl de Stichting Historie Loenen sinds 1 januari 2020 is afgehaakt. 

Dit betekent dat ultimo 2020 de navolgende 19 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform 

Apeldoorn:  

 1 Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC) 

 2 Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA) 

 3 CODA 

 4 Fietsgilde Apeldoorn 

 5 IVN Vereniging voor Natuureducatie  

 6 Oudheidkundige Vereniging De Marke 

 7 Stichting Apeldoornsche Bosch 

 8 Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) 

 9 Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving 

10 Stichting Bunker van Seyss Inquart 

11 Stichting Collectie 40 - 45 

12 Stichting Indisch Erfgoed 

13 Stichting Koninklijk Apeldoorn 

14 Stichting Oranjefeesten 

15 Stichting Röntgen Apeldoorn 

16 Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn 

17 Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn 

18 Vertelgenootschap Apeldoorn 

19 Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) 

Het aantal leden/donateurs, medewerkers en vrijwilligers bedraagt eind 2020 in totaal 3.846 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 Erfgoedplatform Apeldoorn 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 2020 en 

de Erfgoedkalender 2021 komt de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat 

Apeldoorn op het gebied van cultuurhistorie veel te bieden heeft. 

 

 

 

 

Verhalenverteller op het terras van Spelderholt tijdens de Open Monumentendagen 2020 
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Bestuurlijk overleg gemeente Apeldoorn 

In het najaar van 2019 is wethouder Sandmann onverwachts afgetreden en opgevolgd door de 

fractievoorzitter van D66 Maarten van Vierssen. Na een inwerkperiode is ook het bestuurlijk 

kwartaaloverleg weer gestart, met dien verstande dat het geplande overleg in maart vanwege de 

coronamaatregelen kwam te vervallen. Het eerste overleg vond plaats op woensdag 17 juni en na de 

zomerperiode op woensdag 23 september. Helaas moest opnieuw vanwege de coronamaatregelen het 

overleg in december komen te vervallen. 

In de bijeenkomst op woensdag 17 juni is o.a. stilgestaan bij het nieuwe provinciale festival Oost West, het 

FARO project van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de situatie van stationshuiskamer STATIE en het 

Fonds Apeldoornse Historische Publicaties. Naast diverse onderwerpen, aangedragen door de Stichting 

Apeldoornse Monumenten kreeg de nieuwe stichting Röntgen de gelegenheid om zich te presenteren. Op 

woensdag 17 september kwamen naast opnieuw het provinciale Oost West Festival en de invulling van het 

stationsgebouw, de herbouw van de tramremise en het Verhaal van Apeldoorn aan de orde. Daarnaast 

werd de Vereniging Oud Apeldoorn in de gelegenheid gesteld hun vereniging met activiteiten te 

presenteren. 

Op 9 april 2020 heeft het bestuur van het Erfgoedplatform Apeldoorn bij het College van Burgemeester en 

Wethouders een zienswijze ingediend op de conceptnota APELDOORNS KARAKTER, cultuur- en 

erfgoednota Apeldoorn 2021 – 2024. Naast waardering voor de inhoud van de nota hebben we ook wat 

aanpassingen voorgesteld, die voor het merendeel zijn overgenomen en verwerkt in de definitieve nota. In 

de vergadering op 25 juni heeft de Raad van Apeldoorn de nota APELDOORNS KARAKTER vastgesteld. 

Op woensdagmorgen 2 september heeft er, samen met de Stichting Apeldoornse Monumenten, een 

overleg plaatsgehad met de wethouders Cziesso en Van Vierssen en medewerkers van de afdeling 

Cultuurhistorie over het kunstwerk van Berend Hendriks, zich bevindend op de muur van de voormalige 

Sondorpschool in de wijk Kerschoten. In verband met de plannen om te komen tot sloop van dit gebouw 

werd een dringend beroep gedaan op het inpassen van dit kunstwerk in de nieuwbouw. 

Met schrijven de dato 30 september 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Apeldoorn de subsidie over het jaar 2019 definitief vastgesteld op een bedrag van €50.287 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. 

In de maand november 2020 heeft de Raad van de gemeente Apeldoorn de meerjarenbegroting 2021 – 

2024 vastgesteld. Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2021 en volgende 

jaren duidelijk geworden. Als uitvloeisel hiervan heeft het College van Burgemeester en Wethouders met 

brief de dato 30 november 2020 laten weten dat voor het jaar 2021 een bedrag wordt toegekend ter grootte 

van maximaal €50.215. De subsidie wordt verleend voor het realiseren van de activiteiten zoals 

beschreven in ons jaarplan. Dit betekent dat u de volgende activiteiten organiseert: Activiteiten die 

bijdragen aan het vertellen van het erfgoedverhaal van Apeldoorn, waaronder de (mede)organisatie van 

het Historisch Café, de Open Monumentendagen, de Atlas van Apeldoorn en het mogelijk maken van 

diverse publicaties. 

 

  



 
7 Jaarverslag 2020 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

Erfgoed Gelderland 

Zoals reeds eerder vermeld bestaat de organisatie Erfgoed Gelderland uit de Coöperatie Erfgoed 

Gelderland en de Stichting Gelders Erfgoed. De Coöperatie UA (Uitgesloten Aansprakelijkheid) treedt op 

als belangenbehartiger van de inmiddels 215 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). Inmiddels zijn ook een 

aantal partners van het EPA lid van de coöperatie te weten Apeldoorns Gidsen Collectief, CODA, 

Oudheidkundige Vereniging de Marke, Stichting Indisch Erfgoed, Stichting Röntgen Apeldoorn en de 

Vereniging Oud Apeldoorn. 

Jaarlijks worden er twee ledenvergaderingen en diverse workshops gehouden. De eerste ledenvergadering 

stond gepland op maandag 20 april, maar is vanwege de coronamaatregelen afgelast. 

Op zondag 27 september vond in Musis Sacrum in Arnhem in twee sessies (vanwege de 

coronamaatregelen) de aftrap plaats van het Festival Oost West met optredens van Typhoon, Farida 

Nabibaks, Suzanne Liem en Jaap Robben. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door Adrienne Zuiderweg 

van de Stichting Indisch Erfgoed en Ben Mouw, waarbij diverse contacten werden belegd. 

Op vrijdagmorgen 13 november vond een digitale ledenvergadering plaats, waaraan door ons vanwege 

andere verplichtingen niet werd deelgenomen. 
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Deelnemersraad 

In het jaar 2020 zijn er slechts drie bijeenkomsten inclusief de inspiratiemiddag geweest van de 

Deelnemersraad en wel op 17 januari, 5 maart en 3 september.  

Tijdens de inspiratiemiddag in De Ruitersmolen werd ook een korte ledenvergadering gehouden, waarin 

het concept Financieel Overzicht per 31 december 2019 alsmede het opnieuw inrichten van de paviljoens 

in CODA en het Verhaal van Gelderland werden besproken. Daarnaast werd afscheid genomen van 

secretaris Elske de Jong, die vele jaren, al voordat de stichting werd opgericht, het secretariaat heeft 

verzorgd. Namens het Algemeen Bestuur en de Deelnemersraad werd ze bedankt voor alle inzet en ten 

afscheid een cadeaubon en bloemen overhandigd. In haar plaats werd Mirjam Timmerman, voor velen 

reeds een bekende vanwege de organisatie van de Verhalentafels in CODA, welkom geheten als nieuwe 

secretaris van het Erfgoedplatform Apeldoorn. 

In de bijeenkomst op 5 maart werd onder andere het concept jaarverslag 2019 en de definitieve 

Activiteitenkalender 2020 behandeld. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud 

universiteit in Nijmegen gaf een presentatie over de stand van zaken rond het project Verhaal van 

Gelderland. Daarnaast werd het verzoek van de Stichting Apeldoornsche Bosch om toe te mogen treden 

tot het EPA met instemming bekrachtigd. 

De derde bijeenkomst vond plaats op 3 september en stond grotendeels in het teken van de Open 

Monumentendagen op 12 en 13 september en provinciale festival Oost West. Tevens werd afscheid 

genomen van Miny van der Zande en Hans Wijga van de Vereniging Oud Apeldoorn, die beiden hun 

bestuurslidmaatschap na 15 jaar hebben beëindigd. Miny is opgevolgd door Kor Comello en Hans Wijga 

blijft nog betrokken bij het EPA vanwege het bestuur van de Stichting Bunker van 6¼. 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen werd de geplande vergadering op 26 november gecanceld en 

uitgesteld tot het nieuwe jaar.  
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Algemeen bestuur 

In het jaar 2020 is het Algemeen Bestuur zesmaal bijeen geweest, meestal op een maandagmiddag van 

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 2020 

Ook in het jaar 2020 werd een beroep gedaan op het Dagelijks Bestuur om aanwezig te zijn bij allerlei 

gelegenheden. Naast de reguliere bijeenkomsten en overleggen vergde de bijeenkomsten van het door de 

voorzitter voorgezeten OMD comité en de werkgroep bijeenkomst Evacuatie 1944 / presentatie boek 

‘Vluchteling in eigen land’ heel veel voorbereiding en tijdsbesteding. Ondanks de beperkingen vanwege de 

coronamaatregelen werden er toch de nodige overleggen gehouden zoals voor het Historisch Café. 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 

bijvoorbeeld bij het project Wenums Beekdal, de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe en het komen tot 

de oprichting van een Stichting Vrienden Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn. 

 

Hieronder volgt in het kort een overzicht van bijgewoonde bijeenkomsten: 

 

07 januari nieuwjaarsreceptie Provincie Gelderland (Arnhem) 

11 januari nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Oud Apeldoorn 

15 januari netwerkbijeenkomst Apeldoorn Marketing 

20 januari herdenking Apeldoornsche Bosch in Prinsenpark 

26 januari opening Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch op terrein ‘s Heerenloo 

30 januari presentatie over EPA bij de Rotary De Sprengen 

31 januari heropening Stadhuis Apeldoorn 

9 februari Radio Apeldoorn: interview over de activiteiten in 2020 

10 februari informatie avond herstel pand Den eikenboom in Loenen 

12 februari lancering Erfgoedfonds gemeente Apeldoorn in ACEC 

13 februari presentatie jaarverslag 2019 / activiteiten 2020 EPA voor de Raad van Apeldoorn 

 02 maart bijeenkomst over Wenums Beekdal  

12 maart overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed o.a. FARO project 

  Presentatie over EPA bij Serviceclub Probus 96 

24 mei  RTV Apeldoorn: toelichting op diverse activiteiten in komende maanden 

17 augustus deelname ronde tafelgesprek over EPA bij RTV Apeldoorn 

9 september TV opname Goedemorgen Nederland over OMD Apeldoorn bij het Gymnasium 

22 september interview RTV Apeldoorn inzake bijeenkomst Evacuatie 1944 / presentatie boek 

27 september opening Festival Oost West in Musis Sacrum Arnhem 
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08 oktober overhandigen boek Vluchteling in eigen land aan burgemeester Ahmed Marcouch in Arnhem  

 

 

Aanbieden boek ‘Vluchteling in eigen land’ aan burgemeester Ahmed Marcouch, 8 oktober 2020 

 

3 november overhandiging cheque aan de Stichting Röntgen 

 

 

Overhandiging cheque Stichting Röntgen, 3 november 2020 

 

2 december overhandigen boek ‘Vluchteling in eigen land’ aan gedeputeerde Peter Drenth in Arnhem 
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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 2020 bleek dit opnieuw bij het voorbereiden van de Atlas van de wijk 

Berg en Bos, bij de Open Monumentendagen en ook bij het project Festival Oost West, 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. 

Deze samenwerking en het elkaar versterken heeft tot gevolg dat steeds meer organisaties zich willen 

aansluiten bij het EPA. Naast de Stichting Apeldoornsche Bosch (voorjaar 2020) hebben in het najaar de 

Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn en de Stichting Collectie 40-45 

laten weten zich graag te willen aansluiten (in de online vergadering van de Deelnemersraad op 7 januari 

2021 is hiermee ingestemd). 

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 concept Activiteitenkalender 2021 (zie Bijlage 6) is uitgesteld, mede vanwege het 

gegeven dat veel van de geplande activiteiten door de coronamaatregelen niet konden doorgaan in 2020 

en deze in principe zijn doorgeschoven naar het jaar 2021. Omtrent het beschikbare budget voor 2021 zal 

nader overleg plaatsvinden met de gemeente Apeldoorn. 

 

 

Open Monumentendagen 2020; AGC-gids bij het herinneringscentrum Apeldoorsche Bosch 
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Publicatiefonds 

Nadat er in het jaar 2019 weinig aanvragen waren, werden er in 2020 vele aanvragen voor een bijdrage uit 

het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) ingediend. In 2020 zijn uitgebracht het boek ‘Op 

zoek naar Hamaland’ van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, afdeling 18, het boek 

‘Deventerstraat. Tussen Hoofdstraat en Stationsstraat’ van de Vereniging Oud Apeldoorn, de film ‘Röntgen’ 
van Femke Jansen in opdracht van de Stichting Röntgen Apeldoorn en het boek ‘Vluchteling in eigen land’ 
van Ineke Inklaar in opdracht van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. 

In het derde kwartaal 2020 kwamen er vier aanvragen binnen, waarvan er twee zijn afgewezen wegens 

enerzijds onvoldoende affiniteit met Apeldoorn en anderzijds vanwege een summiere opgave van het uit te 

werken script. Over de overige twee aanvragen zijn door de adviescommissie aanvullende vragen gesteld. 

Het bestuur bestaat uit de EPA-bestuursleden Carin Reinders (voorzitter), Ben Mouw (secretaris) en Ed 

Dijkstra (penningmeester), ondersteund door een adviescommissie met de leden Mirjam van Weert -

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 2020 de uitgifte 

van elf boeken en een film mogelijk gemaakt. 

Voor een overzicht van de via het Publicatiefonds mogelijk gemaakte uitgaven verwijzen wij u naar Bijlage 

4. 

 

 

Boek VOA ‘Deventerstraat. Tussen Hoofdstraat en Stationsstraat’ 

Objecten 

Herinneringssteen Röntgen. In het jaarverslag 2019 werd vermeld dat op vrijdag 27 maart 2020 de 

herinneringssteen over Röntgen zou worden geplaatst in het plaveisel voor het pand Hoofdstraat 171, waar 

vroeger het woonhuis van de familie heeft gestaan. Deze handeling is uitgesteld naar het jaar 2021. 

Tramremise. Rond het restaureren van de voormalige tramremise kwam in het jaar 2020 ineens weer 

beweging. Vanuit de gemeente, afdeling Cultuurhistorie kwam de melding dat er wellicht toch een 

gegadigde gevonden is, die belang stelde in herstel van de remise voor een mooie verenigingsruimte. 

Mede vanwege ruimte problemen zijn de containers in de maand augustus verplaatst naar de Veldweg in 

Lieren. Helaas werd in november duidelijk dat het bovengenoemde voornemen geen doorgang kon vinden, 

zodat opnieuw afgewacht moet worden of er zich nog een mogelijkheid van restauratie gaat voordoen. 
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Media en publicaties 

Vanwege de corona pandemie konden veel activiteiten geen doorgang vinden, hetgeen tevens inhield dat 

er aanmerkelijk minder publiciteit in de gedrukte en digitale media is verschenen. Gelukkig werden de 

eigen media van de aangesloten organisaties wel geraadpleegd zoals blijkt uit het overzicht in Bijlage 1. 

Niet onvermeld mag blijven dat ook diverse partners eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel, 

SAM Jaarkroniek, de Marke, IVN Groenvoer) alsmede nieuwsbrieven (Bouwhuis, Stichting Apeldoornsche 

Bosch en Stichting Röntgen Apeldoorn) laten verschijnen voor hun leden en donateurs. 

De meeste deelnemende organisaties beschikken over een eigen website, die volop bezocht worden. Uit 

de ontvangen gegevens blijkt dat de pagina’s in het jaar 2020 202.735 maal zijn bekeken. IVN spant de 

kroon met een aantal van ongeveer 60.000 bezoeken, op ruime afstand gevolgd door de website van de 

Oudheidkundige Vereniging De Marke met 33.000 en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) met 

21.107 bezoeken. Ook de websites van Stichting Indisch Erfgoed met 21.050 bezoeken en Geheugen van 

Apeldoorn met 24.912 bezoeken mochten zich in een grote belangstelling verheugen. 

In totaal werden er door het EPA en de aangesloten partners ondanks de coronamaatregelen nog 142 

activiteiten gehouden met in totaal 8.332 deelnemers/bezoekers. 

Promotiekraam 

Sinds enige jaren kent het Erfgoedplatform Apeldoorn een Promotieteam, dat bij diverse activiteiten acte de 

presence geeft om het EPA onder de aandacht te brengen van bezoekers. Het team bestaat uit 10 leden 

en is in het jaar 2020 bij 6 van de geplande 14 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 meer nieuwe abonnees. 

 

 

Opname voor het programma ‘Goedemorgen Nederland’ voor de OMD, 9 september 2020 
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Historisch Café  

De Historische 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 overzicht van de 

onderwerpen op de twee gehouden cafés in 2020: 

7 februari - Verborgen schatten Paleis Het Loo  

In het eerste café van 2020 stonden twee onderwerpen op de agenda, die allebei betrekking hadden op de 

verbouwing van het Museum Paleis Het Loo. Voor de pauze werd stilgestaan bij het thema ‘Bewoond, 

begraven en bebouwd, archeologisch onderzoek’ door Martin Schabbink van het bureau RAAP. Na de 

pauze werd stilgestaan bij ‘Verborgen schatten op Paleis Het Loo’ door prof. dr. Johan de Haan, hoofd 

Kennis en Collectie Paleis Het Loo. 

Beide sprekers gingen in op de schatten die naar voren zijn gekomen bij de imposante en zeer omvangrijke 

verbouwing. Dat de ontwikkelingen rond het Paleis Het Loo in de samenleving volop leven, moge blijken uit 

het feit dat zo’n 180 bezoekers (een record!) dit café bijwoonden. 

 

Historisch Café,7 februari 2020 

4 september - Open Monumentendagen / Boek ‘Vluchteling in eigen land’ 

Het Historisch Café van september stond in het teken van de Open Monumentendagen en de publicatie 

van het boek ‘Vluchteling in eigenland’, waarin oud – geëvacueerden aan het woord komen over de 

evacuatie in september 1944 van Arnhem en omgeving. De auteur Ineke Inklaar gaf middels een 

presentatie informatie over de inhoud van het boek, de verhalen van de geïnterviewden en nieuwe feiten 

rond het mislukken van de Slag om Arnhem. 

Naast uitleg over het programma van de OMD, met als titel Leermonumenten werden er presentaties 

gehouden door Kitty van der Linden, PR medewerker van Parc Spelderholt in Beekbergen en door Joop 

Termaat, eigenaar van het voormalig schooltje in het pand Hoog Soeren 8. 
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Vanwege de coronamaatregelen vond dit Historisch Café plaats in de museumzaal met maximaal 60 

bezoekers.  

Tevens werd in deze editie afscheid genomen van Annemiek van der Horst, die in de maand april met 

pensioen is gegaan. Vanaf de start in het jaar 2001 was zij betrokken bij de programmering en organisatie 

van het Historisch Café, zodat een woord van waardering, onderstreept met een cadeaubon en bloemen 

zeer op z’n plaats was. Namens CODA heeft Tessel Hengeveld haar plaats overgenomen, zodat de 

werkgroep Historisch Café momenteel bestaat uit: Ellen Oomen, Adrienne Zuiderweg, Tessel Hengeveld, 

Ben Mouw (voorzitter) en Stefan Rutten. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historisch Café 4 september 2020; afscheid Annemiek van der Horst 
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Activiteiten in het jaar 2020 

In Bijlage 2 is de Erfgoedkalender 2020 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de 

uitgevoerde activiteiten met bijbehorende kosten door de deelnemende organisaties in het jaar 2020. 

Vanwege de coronapandemie kwamen vanaf half maart 2020 alle activiteiten stil te liggen tot september, 

hetgeen van grote invloed is geweest op de uitvoering van de Erfgoedkalender. 

Project Atlas van Apeldoorn 

Dit project is wegens de coronapandemie verzet naar 2021. 

Open Monumentendagen (OMD) 

Voorafgaand aan het weekend werd Apeldoorn door het bureau van de stichting Nederland 

Monumentenland uitverkoren om de landelijke aftrap te doen middels de opname van een korte 

aankondiging in het programma Goedemorgen Nederland. De opname vond plaats op woensdagmiddag 9 

september bij het Gymnasium; hieraan werd deelgenomen door Marjo Reeders, directeur van Nederland 

Monumentenland en Ben Mouw, voorzitter OMD comité Apeldoorn. 

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. Met de nodige maatregelen van de coronapandemie, te 

weten 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren en vooraf reserveren, is het gelukt op beperkte 

schaal een programma rond het landelijke thema ‘Leermonumenten’ samen te stellen. Teneinde 

concentraties van bezoekers te voorkomen is afgezien van een centrale aftrap. In verband met de 

omstandigheden is er een fietsroute ontworpen langs meer dan 30 (voornamelijk) scholen, die ook buiten 

het OMD weekend gereden kan worden. Een aantal van de schoolgebouwen kon in het weekend bezocht 

worden, waaronder twee voormalige schooltjes in Hoog Soeren, waar veel belangstelling voor bestond. 

Ook de voormalige Ambachtsschool, de Theologische Universiteit, het Gymnasium en de Wittenborg 

University hadden over belangstelling niet te klagen. Ook het opleidingsinstituut ’t Spelderholt mocht zich in 
een flinke belangstelling verheugen. Vanwege het vooraf reserveren en angst voor besmetting met het 

coronavirus kan het aantal bezoeken van 2.200 niet vergeleken worden met andere jaren. 

Na de pilot in 2019 vond er ook dit jaar een Mystery Monument Diner plaats en wel vrijdag 11 en zaterdag 

12 september in de Ambachtsschool. Beide avonden werden bezocht door 60 personen, verdeeld over vier 

lokalen en waren volledig volgeboekt. Naast een diner van 3-gangen, verzorgd door Lokaal Apeldoorn, 

kregen de bezoekers informatie over de geschiedenis van het schoolgebouw en de opleidingen. 

Medewerking werd verleend door het AGC met rondleidingen door het gebouw, het Vertelgenootschap met 

een verhaal over een leerling alsmede oud docenten en oud leerlingen. Het initiatief is hiervan in handen 

van medewerkers van de afdeling Cultuurhistorie, ondersteund door Bureau Vrijetijdswerk. 

 

Maaltijdtrommel Mystery Monument Diner, 2020 
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Bijeenkomst Evacuatie 1944 

Op vrijdagmiddag 25 september vond in de Grote Kerk van Apeldoorn een bijeenkomst plaats, waarvoor 

vele genodigden waaronder oud geëvacueerden aanwezig waren om stil te staan bij het gegeven dat 76 

jaar geleden de evacuatie uit Arnhem en omgeving plaatsvond. Ondanks de coronapandemie waren toch 

veel oud geëvacueerden in de leeftijd van ruim tachtig en zelfs in de negentig met familieleden aanwezig 

om, naast het bekijken van een film uit het Gelders Archief over de terugkeer in de periode juni-augustus in 

Arnhem, de presentatie van het boek ‘Vluchteling in eigen land’ bij te wonen. Naast de verhalen van 15 

geëvacueerden zijn in dit boek van auteur Ineke Inklaar ook unieke niet eerder vertoonde beelden te zien 

van Operatie Market Garden. Ruim 130 bezoekers kregen ook persoonlijke verhalen van twee oud 

geëvacueerden en een toelichting van de auteur Ineke Inklaar te horen. 

Namens het College van B&W nam locoburgemeester Maarten van Vierssen het eerste exemplaar van het 

boek ‘Vluchteling in eigen land’ in ontvangst. Het organisatiecomité, bestaande uit Ineke Inklaar, Ellen 

Oomen en Ben Mouw, kreeg van de aanwezigen dan ook veel waardering voor deze bijeenkomst. 

Over de in het jaar 2020 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in Bijlage 2, 

aan de hand van de Erfgoedkalender 2020, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de 

werkelijk gemaakte kosten. 

 

 

Bijeenkomst 25 september 2020 Grote Kerk van Apeldoorn; Evacuatie 1944 
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Financiering 

In de Activiteitenkalender 2020, opgenomen in Bijlage 2 treft u de uitgaven aan van de uitgevoerde 

activiteiten. In totaal is in 2020 slechts een bedrag uitgegeven van €32.090 als gevolg van het niet 

doorgaan van activiteiten vanwege de coronapandemie. Naast de structurele kosten voor de redactie- en 

onderhoudskosten van de websites en verzekeringen zijn er ook kosten gemaakt voor het huren van een 

kleine opslagruimte in ACEC voor in totaal €6.463. Met toestemming van de gemeente Apeldoorn is een 

bedrag van €27.150 gereserveerd voor de uitvoering van de in 2020 geplande activiteiten naar het jaar 

2021. Ook een ontvangen bijdrage uit het Evenementenfonds van € 6.500 is overgeheveld naar het jaar 
2021. Het vorenstaande betekent dat tegenover de uitgaven ad €58.966 inkomsten staan ten bedrage van 

54.660 (subsidie gemeente Apeldoorn en bijdrage Gelderland Herdenkt), waardoor een negatief resultaat 

ad €4.304 resteert. Dit bedrag zal ten laste van het Kapitaal worden gebracht. 

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, de kosten van de 

inspiratiemiddag en huur opslagruimte 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 2020 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 

2020 opgenomen. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de activiteitenkosten 2020.  

Op 30 september 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn in 

een brief met dossiernummer 2019/0167 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording over 

het boekjaar 2019 en de bijdrage definitief vast te stellen op een bedrag van €50.287.  

In dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van de besteding van de gelden over het jaar 2020, 

waarvoor door de gemeente per brief de dato 16 december 2019 een bedrag van €51.594 is toegezegd. 

 

 

Open Monumentendagen 2020; Spelderholt 
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Vooruitblik 2021 

Vanwege de maatregelen rond het Covid-19 virus kon de geplande vergadering van de Deelnemersraad 

op donderdag 26 november 2020 niet doorgaan. Om te komen tot een (voorlopige) vaststelling van de 

Erfgoedkalender 2021 heeft er op donderdag 7 januari in een drietal digitale sessies een vergadering 

plaatsgevonden van de Deelnemersraad, waarin de concept Erfgoedkalender is besproken en voorlopig is 

vastgesteld, in afwachting van het besluit van de gemeente over de overheveling van budgetten uit 2020 

naar het jaar 2021. Afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming zal in de geplande vergadering van 11 

maart 2021 de Erfgoedkalender definitief worden vastgesteld. 

Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar Bijlage 6, waarin de activiteitenkalender 2021 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, het 

Oranjeparkconcert, de Archeologiedagen en Maand van de Geschiedenis, zijn ook gelden voor nieuwe 

projecten opgenomen. Dit betreft onder andere de projecten Living History op de locatie Herenhul 

(Beekbergen), ‘Licht op de schaduwkant’ en het Grote Verhaal van Apeldoorn.  

Ook zijn dit jaar gelden gereserveerd voor het maken van begeleidend materiaal rondgang door Het 

Apeldoornsche Bosch en een vervolg bijeenkomst in het kader van Herdenking Evaluatie september 1944. 

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 overzicht wordt gegeven van hun werkzaamheden. Daarnaast kan voor nadere 

informatie ook de eigen websites worden geraadpleegd. 

Naast de bezoeken aan de website www.geheugenvanapeldoorn.nl (24.912) staat ook de eigen EPA 

website www.erfgoedplatformapeldoorn.nl steeds meer in de belangstelling (11.500). Deze laatste website 

alsmede ook de EPA-pagina op Facebook worden bijna dagelijks gevuld door webmaster Hans Hogenbirk, 

terwijl Stefan Rutten, archivaris van CODA, zorgdraagt voor de website Geheugen van Apeldoorn.  

Het voornemen in het vorige jaarverslag om het abonneebestand op het EPA bulletin ‘Ruimte voor Erfgoed’ 
te laten groeien is gelukt, dat wil zeggen dat er inmiddels meer dan 1.300 abonnees zijn. Dit is een mooi 

resultaat voor de redactie waaruit blijkt dat deze informatie in een behoefte voorziet. We leggen de lat weer 

wat hoger en streven dit jaar naar minimaal 1.400 abonnees, waarbij we een beroep op alle partners doen 

om hieraan mee te werken teneinde de geschiedenis van Apeldoorn levend te houden. 

Alle in het EPA deelnemende organisaties staan in de startblokken om uitvoering te geven aan de 

geplande activiteiten; de hoop is dan ook dat er in het voorjaar meer ruimte komt om bijeenkomsten met 

publiek te mogen organiseren en alle belangstellenden een plezier te doen! De Erfgoedkalender bevat een 

grote verscheidenheid aan activiteiten, waarvoor de financiering is geregeld.  

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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Open Monumentendagen 2020 
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Bijlage 2 Erfgoedkalender 2020: evaluatie activiteiten met overzicht werkelijke kosten 
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Open Monumentendagen 2020 
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Bijlage 3A Balans en resultatenrekening per 31 december 2020 (na resultaatbestemming, 

bedragen in euro’s) 
 

  

   

                         2020          2019 

ACTIVA   
  

     
Vlottende activa     
     
Vooruitbetaald 1.000  -  
Overige vorderingen  251  1  

 ______ 
 

_____

_ 

 

                1.251         1      
Liquide middelen     
Kas -  -  
Bank rekening-courant 42.258  16.893  
Bank bedrijfsspaarrekening  13.163  13.161  

 _______  _______  
              55.421   30.054     
  _______  _______ 
Totaal activa  56.672   30.055 

   =====  ===== 

 
 

  

PASSIVA   
  

     
Eigen vermogen     
Kapitaal 2.123  6.427  
Reserve inzake van 2020 naar  
2021 doorgeschoven activiteiten  

27.150    

Egalisatiereserve   17.500  17.500  

 _____  _____  

Totaal eigen vermogen  46.773  23.927 
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren 2.836  3.065  
Overige schulden 563  3.063  
Vooruit ontvangen      6.500  _____  

Totaal kortlopende schulden  9.899 
_____ 

 6.128 
_____ 

     
     

Totaal passiva  56.672  30.055 
  =====  ===== 
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Exploitatierekening over het boekjaar 2020 (bedragen in euro’s) 
 

  2020  2019 

Baten      

Subsidie Gemeente Apeldoorn 51.594  50.287  

Financiële baten  1  1  

Overige baten/subsidies 3.065  14.135  

 ______  ______  

Totaal baten      54.660     64.423 

     

Lasten      

Website- / communicatiekosten 4.933  4.260 
 

Algemene stichtingskosten 1.931  1.584 
 

Activiteitenkosten 24.952   50.854  
 

 _______  ______  

Totaal lasten  31.816  56.698  

  _______  _______  

Saldo baten – lasten  22.844  7.725  

      

Toevoeging aan egalisatiereserve    -/- 7.500  

Toevoeging aan reserve naar 2021 

doorgeschoven activiteiten  

      -/- 27.150    

Onttrekking/toevoeging aan 

kapitaal 

             4.304        -/-   225  

  ______  ______  

Saldo  -  -  

  =====  =====  

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 Jaarverslag 2020 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2020 (bedragen in euro’s)                  

 

                                                                                           2020                      2019  

 

Activa 

Vooruitbetaald               1.000                - 

                

 

Op verzoek is aan de Stichting Indisch Erfgoed een voorschot verstrekt voor de organisatiekosten van de 

naar 2021 verschoven evenement de “Indische en Molukse nazomer”.  
 

Overige vorderingen                     251                 1 

                _____      _______ 

          1.251                 1 

         =====                   ====== 

De vordering bestaat uit nog te ontvangen rente op de bedrijfsspaarrekening ad 1 euro .en een vordering 

op de Stichting Vrienden Begraafplaats Soerenseweg, wegens de betaalde notariskosten voor de 

oprichtingsakte ad 250,- euro. 

  

 

Passiva 

 

Kapitaal  

Saldo per 1 januari 6.427 6.202 
Onttrekking/toevoeging resultaat boekjaar     -/- 4.304   225 
 ------   ------   
Saldo per 31 december           2.123 

        ===== 
6.427 
==== 

   
Egalisatiereserve 

 Saldo per 1 januari                                                             17.500                      10.000 

Toevoeging van niet (volledig) gebruikte 
activiteitensubsidies 

 
                 - 

 
  7.500 

         -------- ------- 

Saldo per 31 december        17.500 
===== 

        17.500 
===== 
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Reserve doorgeschoven activiteiten                                2020                      2019 
Saldo per 1 januari                                                                      -                            - 
Reservering doorgeschoven activiteiten            27.150                 - 
            --------          -------- 
Saldo per 31 december     27.150 

   ===== 
       - 

 ===== 
De Gemeente Apeldoorn heeft positief gereageerd op ons verzoek d.d. 29 januari 2021 om de door ons 
ontvangen budgetten voor in 2020 geplande activiteiten die vanwege de coronapandemie geen doorgang 
konden vinden, over te hevelen naar 2021.  
 
Crediteuren 

 
2.836 
==== 

    3.065 
    ==== 

De post Crediteuren betreft de nog aan CODA te betalen afrekening voor de Historische Cafés van 4 
februari en 7 september 2020 ad €1.020 alsmede de afrekening van de OMD klassendagen ad €1.816. 
 
Overige schulden                                                                     563                    3.063  
                                                                                                ====                     ==== 
Betreft een in 2019 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. 
Noodgedwongen is dit evenement doorgeschoven naar 2021.  
 
Vooruitontvangen          6.500              - 
            ====                    ====   
Onder vooruit ontvangen is een activiteitensubsidie van Apeldoorn Marketing ad € 6.500 opgenomen ten 
behoeve van de Open Monumentendagen in september 2020. Door de coronapandemie werden de OMD 
2020 in omvang beperkt en mag de ontvangen subsidie als een vooruit ontvangen bijdrage doorgeschoven 
worden naar 2021. 
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Toelichting op de resultatenrekening 2020 

                                                                                           2020                       2019 
Baten  
Overige subsidies                                                              3.065                     14.135  
                                                                                          =====                    ===== 
 
In 2020 werd naast de reguliere subsidie van de Gemeente Apeldoorn, nog de volgende 
subsidies/bijdrages ontvangen: 
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. Van de 
in 2019 ontvangen bijdrage van Veluwe Remembers voor de diverse herdenkingsactiviteiten werd een 
bedrag van €3.065 niet gebruikt. Dit bedrag werd eind december 2019 op de balans opgenomen met het 
oog op mogelijke terugbetaling daarvan. In 2020 werd toestemming verleend om dit bedrag te gebruiken 
voor een vervolg op deze herdenkingen. Vanwege de coronamaatregelen niet in de vorm van een 
herdenking van de terugkeer naar Arnhem, maar in de vorm van een bijeenkomst met oud-geevacueerden 
alsmede de uitgifte van het boek ‘Vluchteling in eigen land’ waarin o.m. de door Ineke Inklaar opgetekende 
persoonlijke verhalen van de evacuees gebundeld zijn. 
 
Lasten 
 Website-/communicatiekosten          4.933 

         ====  

     4.260  
     ==== 

 
 
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. De meerkosten 
ten opzichte van 2019 worden o.m. veroorzaakt door een stijging van de licentiekosten voor de website van 
Het Geheugen van Apeldoorn met €300 en een technische aanpassing in de EPA website van €320.  
 
Algemene stichtingskosten                   1.931 

          ==== 
       1.584 
       ==== 

 
 
De algemene stichtingskosten omvatten de kosten voor kantoorbehoeften/drukwerk, reis- en 
representatiekosten, aansprakelijkheidsverzekering bestuur, abonnementen /contributies, huur 
opslagruimte en de kosten van de in januari 2020 georganiseerde inspiratiemiddag voor het EPA en 
aangesloten deelnemers. De meerkosten ten opzichte van 2019 worden onder meer veroorzaakt door de 
vormgevingskosten EPA logo’s voor nieuw drukwerk (€332).  

 
Activiteitenkosten                                                               24.952                      50.854 
                                                                                           =====                      ===== 
De post activiteitenkosten blijft met €24.952 ruim onder de begroting. Vanwege de coronacrisis konden een 
groot aantal activiteiten geen doorgang vinden en werden doorgeschoven naar 2021, met een totaal 
daarvoor begroot bedrag van €27.150.  
Zie Bijlage 3B voor een gedetailleerd overzicht van de activiteitenkosten 2020.  
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Bijlage 3B Overzicht kosten activiteiten 2020 

 

Organisatie  

 

Omschrijving  

 

Begroot 

 

Werkelijk 

 

Opmerkingen 

EPA Historisch Café  2.550 1.040 slechts 2 van de 5 

geplande Cafés  

SAM Open Monumenten dagen 10.000 7.373 incl. Corona 

compensatie St. Ned. 

Monum. Land (150) 

SAM  Klassendag 3.830 1.816  

SAM Excursie  500  niet doorgegaan 

VOA Herdenking bevrijding bij het sluisje 3.000  naar 2021  

SKA Openlucht concert KMR in het Oranjepark 1.500  naar 2021 

SKA Deelname aan het bevrijdingsfestival 750  niet doorgegaan 

SIE De Indische en Molukse nazomer 2020 3.500 
 

naar 2021 

Bouwhuis Architectuurprijs Apeldoorn 2020 2.500  naar 2021 

Bouwhuis Dag van de Architectuur 2.500  naar 2021 

CODA Atlas van Apeldoorn, wijk Berg en Bos 3.750  naar 2021 

CODA Lancering archief van de Gemeente Apeldoorn 

1985-1997 

500   

EPA Deelname Gelders Festival Oost West 5.500 18 niet doorgegaan  

AWA Nationale Archeologiedagen 2.000  naar 2021 

CODA Maand van de Geschiedenis 2.000  naar 2021 

CODA Ontwikkeling Routes rondgang door het Apeldoornse 

Bosch 

3.000  naar 2021 

CODA  Verhalen festival 1.400  niet doorgegaan 

SRA Interactief Educatief paviljoen in CODA 5.000 5.000  

SAM  Symposium Röntgen 2.000  naar 2021 

SOF Koningsdag 2020 500  niet doorgegaan 

Stichting 4-5 mei 

Beekbergen 

 300 300  

EPA Publicaties  5.130  

Gelders Erfgoed Hanze onderzoek met medewerking van de 

Radboud Universiteit 

1.250 1.250  

SAM Restauratie objecten 5.130   

EPA  Herdenking Evacuatie Market Garden  3.025  zie reservering ad 3.065 

  -------- -------  

Totaal  62.960 24.952 
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Bijlage 4 Overzicht uitgaven Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) 2020 

 

Maart   Boek ‘Op zoek naar Hamaland’   €1.250 
   (uitgave AWN afd. Oost - Veluwe) 
 
April   Boek ‘Varenna / Deelerwoud’   €1.500 
   (uitgave dhr. H.A. Peers, nog niet 
      verschenen) 
    

Film ‘Röntgen’      €1.500 
   (uitgave The Duque - Femke Jansen) 
 
September   Boek ‘Vluchteling in eigen land’   nvt 
   (uitgave EPA, auteur Ineke Inklaar) 
          ----------- 
       Totaal   €4.250 
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Bijlage 5 Foto’s activiteiten 2020 

 

 

 

 

 

Open Monumentendagen 2020 
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Bijeenkomst ‘Evacuatie 1944’ in de Grote Kerk van Apeldoorn, 25 september 2020 
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Bijeenkomst 'Evacuatie 1944 in de Grote Kerk van Apeldoorn, 25 september 2020 
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Bijlage 6 Erfgoedkalender 2021 
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Tekst 

Ben Mouw | vz Stichting Erfgoedplatform 

Foto’s; aangesloten partners van 
Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 


