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Algemeen

Deelnemende organisaties

Het jaar 2013 is het eerste jaar van functioneren van de Stichting Erfgoed Platform Apeldoorn. Voordien was er
sedert 10 jaar sprake van min of meer vrijblijvende samenwerking tussen de betrokken organisaties. Direct na de
start op 21 december 2012 zijn de deelnemende organisaties voortvarend van start gegaan om invulling te geven
aan de doelstellingen van de stichting en het in gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse
samenleving en belangstellenden van elders in den lande.

Naast de organisaties betrokken bij de oprichting eind december 2012, is in de loop van het 2013 het Vertelgenootschap
Apeldoorn tot de stichting toegetreden; ook de Stichting Historie Loenen heeft in eerste instantie kenbaar gemaakt
deel te willen uitmaken van het EPA, maar bij nader inzien afgezien van deelname.

Het oprichtingsbestuur is halverwege het jaar 2013 uitgebreid met een penningmeester zodat het bestuur nu bestaat
uit drie personen: Ben Mouw (voorzitter), Elske de Jong CODA (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester).
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Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2013 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 aspecten met betrekking tot het uitvoeren van de
erfgoedkalender 2013.
In bijlage 3a is de Balans per 31 december 2013 en de Resultatenrekening over het jaar 2013 opgenomen, terwijl in
bijlage 3b een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Om een goed beeld te geven van de vele activiteiten zijn in bijlage 4 foto’s met bijbehorende tekst over de door
de deelnemende erfgoedorganisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van de
verschenen persberichten in 2013 (bijlage 5).
Tot slot treft u in bijlage 6 de erfgoedkalender 2014 aan met vermelding van de vele activiteiten en de door de
Vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.
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Dit betekent dat ultimo 2013 de navolgende 15 organisaties deelnemer zijn van de stichting:
Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)
Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)
CODA
Fietsgilde Apeldoorn
Historische Vereniging Felua
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
Oudheidkundige Vereniging De Marke
Oudheidkamer Uddel
Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)
Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving
Stichting Indisch Erfgoed
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Stichting Oranjefeesten
Vertelgenootschap Apeldoorn
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Het merendeel van deze organisaties bestaat al enige tijd en heeft zich een plaats verworven in de Apeldoornse
samenleving; van meer recente datum zijn het Apeldoorns Gidsen Collectief en het Fietsgilde Apeldoorn, waarvan de
bekendheid snel groeiende is getuige de forse toename van door hen georganiseerde activiteiten. Het aantal leden,
medewerkers, donateurs en vrijwilligers is stijgende en bedraagt per ultimo 2013 in totaal 3.800 personen. Voor een
nadere specificatie van het aantal (bestuurs-)leden, overige medewerkers en adviseurs is in bijlage 1 een overzicht
opgenomen.
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Doel

Overleg gemeente Apeldoorn

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 Monumenten Dag een vast onderdeel is;
- het met een constructief kritische blik naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar kijken en daarmee
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 (locale) overheid op het
gebied van cultuurhistorie;
- en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Op donderdag 10 januari 2013 vond er een PMA (Politieke Markt Apeldoorn) bijeenkomst plaats, waarin het
Erfgoedplatform uitgebreid de gelegenheid werd geboden om de oprichting van de stichting en de erfgoedkalender
voor het jaar 2013 toe te lichten. Naast de voorzitter waren ook enige leden van deelnemende organisaties aanwezig.
Na het beantwoorden van een aantal vragen werd door de aanwezige vertegenwoordigers van politieke fracties in
de Apeldoornse Raad waardering uitgesproken voor de opzet en invulling van activiteiten rond cultuurhistorie en
bouwkunst in Apeldoorn.
Met schrijven d.d. 30 september 2013 heeft het College van Burgemeester en wethouders laten weten dat er voor
het jaar 2013 een bedrag is gereserveerd van € 45.000 en voor de jaren 2014 en 2015 vooralsnog een PM post,
afhankelijk van de begrotingsbehandeling in de Raad in november 2013. Verantwoording over 2013 in de vorm van
een jaarverslag met jaarrekening dient plaats te vinden vóór 1 mei 2014.
Op verzoek van de Raad vond er op donderdag 17 oktober een speciale bijeenkomst in de PMA plaats over het
jaarverslag 2012; het bestuur van het EPA kreeg ruimschoots de gelegenheid om de inhoud van het jaarverslag
zowel wat uitgevoerde activiteiten als met betrekking tot de samenwerking tussen de deelnemende organisaties
toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Tevens werd vanwege het moment van behandelen (oktober)
ingegaan op het verloop van de tot op heden in 2013 gehouden activiteiten. Evenals in januari werd ook nu raadsbreed
waardering uitgesproken voor de aanpak en bereikte resultaten van de deelnemende organisaties onder de vlag van
het EPA.
Als uitvloeisel van de behandeling van de Meerjaren programma Begroting 2014 – 2017 in de Raad van de
gemeente Apeldoorn op 14 november 2013 heeft het College van Burgemeester en Wethouders met schrijven
d.d. 19 december 2013 laten weten dat met ingang van het jaar 2014 een structurele subsidie wordt toegekend ter
grootte van maximaal € 45.000; in bovengenoemd schrijven wordt met betrekking tot de subsidievaststelling 2012
het volgende door het College van B&W opgemerkt: “op basis van het jaarverslag 2012 en waarnemingen in het
veld blijkt dat op een goede wijze uitvoering is gegeven aan de subsidiedoelstellingen. Mede gegeven het feit dat
2012 het eerste jaar is waarin op deze wijze door de erfgoedpartners is samengewerkt, merken wij deze resultaten
als zeer succesvol aan. Succesvol zeker ook wanneer wordt bedacht dat behoudens CODA het allemaal vrijwilligers
zijn die hun tijd en energie hiervoor inzetten”. Op grond van het vorenstaande heeft het College de subsidie dan ook
vastgesteld op het geraamde bedrag, zodat het overschot ad € 6.065 gereserveerd mag worden om in het jaar 2014
aan te wenden voor de in dat jaar uit te voeren activiteiten.

Zoals blijkt uit de beschrijving van de doelen wordt getracht middels samenwerking tussen organisaties, werkzaam
op zeer diverse terreinen, de cultuurhistorie onder de aandacht van de inwoners en bezoekers van de gemeente
Apeldoorn te brengen. In de hoofdstukken Activiteiten in het jaar 2013 en de Activiteiten kalender 2013 komt de grote
verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat Apeldoorn op het gebied van cultuurhistorie veel te
bieden heeft.
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Gelders Erfgoed
Gelet op de doelstellingen en werkzaamheden van het Gelders Erfgoed, gevestigd in Arnhem, is in het voorjaar
van 2013 contact gezocht met deze organisatie om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige expertise en
ervaringen.
Met brief d.d. 10 juni 2013 heeft het Gelders Erfgoed laten weten zeer verheugd te zijn over de samenwerking van
een groot aantal organisaties ter bevordering van de interesse in cultuurhistorie en bouwkunst in de gemeente
Apeldoorn.
In de vergadering op 25 september heeft de consulent, mevr. Liesbeth Tonckens, een beeld gegeven van de coöperatie
Gelders Erfgoed; belangrijkste doelstelling is de promotie van erfgoed in Gelderland middels belangenbehartiging
van de leden, vergroten onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis; tevens wil men zich inzetten om de
bedrijfsvoering van de leden te versterken.
Op grond van deze doelstelling alsmede het belang om gebruik te kunnen maken van de aanwezige kennis wordt
besloten om lid te worden van het Gelders Erfgoed.

Dat het digitaal raadplegen van websites inmiddels aardig ingeburgerd is mag blijken uit de toename van het aantal
bezoeken aan de websites van de deelnemende organisaties. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat in het jaar 2013
ruim 120.000 maal websites zijn bekeken, hetgeen t.o.v. vorig jaar bijna een verdubbeling is. De Vereniging Oud
Apeldoorn spant opnieuw de kroon met een aantal van 41.300, nu op de voet gevolgd door de website “Geheugen
van Apeldoorn “ van CODA met ruim 36.000 bezoekers. Ook de websites van het Apeldoorns Gidsen Collectief met
21.000 en het IVN met 14.300 mochten zich in een grote belangstelling verheugen.

Historisch Café
Deze activiteit vindt al sinds het jaar 2001 plaats en is vanaf het begin een “product” van de samenwerkende partners
op het terrein van cultuurhistorie; gestart in het toenmalige museum in het oude Raadhuis en na ingebruikname van
CODA verhuisd naar het CODA Café in het museumdeel.
Onder leiding van een werkgroep, ondersteund door CODA wordt de invulling van de vier keer per jaar te houden
Historisch Cafés verzorgd, altijd onder de noemer:

De in de afgelopen jaren reeds ontstane samenwerking tussen de deelnemende organisaties is in het jaar 2013
verstevigd, hetgeen tot uitdrukking kwam in spontaan tijdens de vergaderingen opgeborrelde ideeën voor activiteiten,
zoals bv. de Bevrijdingswandeling op 16 en 17 april. Mede door de kontakten binnen het platform ontstaan er
intensieve relaties tussen de organisaties, uitmondend in activiteiten met een breed scala aan mogelijkheden om deel
te nemen. Dit is in het jaar 2013 o.a. gebleken bij het project Atlas van Apeldoorn de Maten en bij de voorbereiding
van activiteiten rond 200 jaar Koninkrijk Nederland. Dit geldt zeker ook voor de Open Monumentendagen, waarvoor
vanouds de Stichting Apeldoornse Monumenten tekent voor de coördinatie maar naast de inzet van CODA nu breed
wordt ondersteund door een groot aantal partners uit het Erfgoedplatform. Naast het gezamenlijk 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
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen website, waarop de activiteitenkalender zal worden vermeld, zie
ook het hoofdstuk Media en publicaties.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de totstandkoming van de activiteitenkalender 2014 (zie bijlage 6) inclusief
verdeling van de financiële middelen, in goede harmonie is verlopen!

Media en publicaties
Ook in het jaar 2013 is gebleken dat er onverminderd veel belangstelling bestaat voor de onderwerpen Cultuurhistorie
en Bouwkunst. Naast het verschijnen van boeken over Apeldoorn en z’n geschiedenis zoals bv. het boek “Van
Spoorbrug naar De Halve Maan”, over de bedrijvigheid langs het noordelijk deel van het Apeldoorns Kanaal zijn er
ook weer vele persberichten verschenen in de Apeldoornse gedrukte media.
In het overzicht in bijlage 5 blijkt dat er in het jaar 2013 evenals vorig jaar zo’n 250 publicaties zijn verschenen over
allerlei aspecten en thema’s rond cultuurhistorie in Apeldoorn en omgeving. De meeste artikelen kwamen dit jaar op
naam van de Stichting Koninklijk Apeldoorn, gericht op de viering van 200 jaar Koninkrijk Nederland in de periode
november 2013 t/m 2015. Daarnaast zijn er 13 artikelen verschenen over het thema archeologie, dat steeds meer
in de belangstelling komt te staan, mede vanwege de vele bijzondere vondsten in de bodem van Apeldoorn en de
dorpen. Vanzelfsprekend werden er ook weer de nodige publicaties gewijd aan de Open Monumenten Dagen,
die zich voor het grootste gedeelte afspeelden op de locatie Zwitsal, gelegen aan de Vlijtseweg. Een bijzondere
vermelding verdient de aandacht voor het lanceren van de Veluwse Schavuyt, bier van Apeldoornse bodem waarvoor
inmiddels door de initiatiefnemers een brouwerij is geopend in het voormalige ketelhuis van het Zwitsalcomplex.
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Nu uit de samenwerking de Stichting
Erfgoedplatform Apeldoorn is ontstaan,
mag het Historisch Café gezien worden als
een eigen activiteit van het EPA, hetgeen
voortaan dan ook een prominente plaats
op de Activiteitenkalender zal krijgen.
In 2013 is er op vier vrijdagen van
17.00 tot 19.00 uur een Historisch
Café gehouden, waarin de navolgende
onderwerpen de revue zijn gepasseerd:
archeologie, de Atlas van Apeldoorn – de
Maten, ontwikkeling van Apeldoorn na
de Tweede Wereldoorlog, beeldhouwer
Pieter Puype, thema Macht en pracht van
de Open Monumentendagen en Dear old
Bones (brieven van Koningin Wilhelmina
aan haar Engelse gouvernante.
Het Historisch Café is de verzamelplaats
en spreekbuis van alles op erfgoedgebied
in Apeldoorn en mag zich in een stijgende
belangstelling verheugen; het aantal
bezoekers beweegt zich per keer tussen
de 100 en 150 personen, hetgeen voor
een “volle bak” zorgt in het CODA Café.
De presentatie wordt sinds jaren verzorgd
door Dolly Verhoeven.

Het Historisch Café is een initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn. Meer info: www.erfgoedapeldoorn.nl

Samenwerking

Historisch Café

HISTORISCH CAFÉ: ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.

Ontmoetingsplek voor geïnteresseerden in geschiedenis

Apeldoornse architectuur en
industriële macht

vrijdag 6 september 2013
van 17.00 tot 19.00 uur
CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Toegang gratis

Programma:
* Macht en Pracht in de
Apeldoornse architectuur door
Huub Thomas, architect
* Column Carin Reinders,
directeur/bestuurder CODA
* Industriële macht door
Richard Scholte, telg uit
de Van Reekum dynastie
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Activiteiten in het jaar 2013

Financiering

De Erfgoedkalender 2013 toont de activiteiten van de deelnemende organisaties in het platform.
Niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden onder de “vlag” van het Erfgoedplatform.
De viering van Koninginnedag wordt bv. buiten beschouwing gelaten, daar dit evenement al jarenlang zelfstandig
door de Stichting Oranjefeesten wordt georganiseerd en mag rekenen op ruim 100.000 bezoekers.
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement,dat jaarlijks onder de vlag van het Erfgoedplatform wordt
gehouden, zijn de Open Monumentendagen, die in het tweede weekend van september plaatsvinden. In 2013 was
het voormalige Zwitsalcomplex de grote trekpleister, mede vanwege het gegeven dat dit gebouwencomplex vele
jaren een “gesloten boek” was in de Apeldoornse samenleving. Het kunnen bezichtigen van dit terrein en niet te
vergeten de in het voormalige Ketelhuis gevestigde Apeldoornse bierbrouwerij trok ruim 6.000 bezoekers; ook de
Koning Willem III kazerne alsmede de “Kathedraal“ in Radio Kootwijk kregen vele duizenden kijkers op bezoek, zodat
de OMD 2013 met een bezoekersaantal van ruim 15.000 een groot succes genoemd mag worden.

In de Activiteitenkalender 2013, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde activiteiten;
in totaal is hiervoor een bedrag besteed van € 42.215 waaronder een post van € 2.260 voor algemene kosten van
de stichting. Ten opzichte van de begroting is een besparing bereikt van bijna € 2.800 hetgeen een gevolg is lagere
activiteitenkosten.

De viering van 200 jaar Koninkrijk Nederland wierp in 2013 al z’n schaduw vooruit, middels het houden van een
lezing op 28 november in de Balzaal van Museum Paleis Het Loo alsmede het laten verschijnen van flyers, banieren
en tafelstandaards namens alle deelnemende partners. Deze activiteiten zijn de opmaat voor de grote vieringen in
de eerste twee weken van juni 2014 met als apotheose het Grand Defilé op zaterdag 14 juni.
Een ruwe schatting van het aantal bezoekers aan activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform levert een totaal
op van bijna 2.000, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren bij hun
eigen activiteiten, zoals bv. Het Apeldoorns Gidsen Collectief (2.116 personen), Stichting Bouwhuis (2.000 personen
w.o. de Nacht van de Architectuur), Stichting Indisch Erfgoed (1.150 personen) en het IVN (2.650 personen).
Daarnaast houden diverse organisaties ledenbijeenkomsten (o.a. Felua, SAM en VOA). Kortom, vele activiteiten en
deelnemers/bezoekers aan bijeenkomsten in het teken van cultuurhistorie/bouwkunst in de gemeente Apeldoorn!
Over de in het jaar 2013 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage 2, aan de
hand van de Erfgoedkalender 2013, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen, deelnemers alsmede
de werkelijk gemaakte kosten.
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Ter voorkoming van misverstanden zijn in de financiële verantwoording alleen de bijdragen opgenomen, die
het Erfgoedplatform voor zijn rekening heeft genomen. Daarnaast zijn kosten voor rekening van de betreffende
organisatie gekomen met inbegrip van eventuele bijdragen van derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de uitgifte van het
boek over Kanaal Noord door de Vereniging Oud Apeldoorn.
Onder de post Structureel zijn de kosten opgenomen van het functioneren van de stichting; dit betreft hoofdzakelijk
de kosten van het bijhouden van de website “Geheugen van Apeldoorn” alsmede de afschrijvingskosten van de in
ontwikkeling zijnde website Erfgoedplatform Apeldoorn. In de post Overige kosten zijn onder andere de kosten van
het voeren van de financiële administratie over de periode 1 januari t/m 1 augustus door CODA opgenomen alsmede
representatiekosten.
Niet onvermeld mag worden dat het Erfgoedplatform 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 communicatie en publiciteit.
In bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2013 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2013
opgenomen; daarnaast is een totaal overzicht opgenomen van de Activiteitenkosten 2013.
Bij brief d.d. 19 december 2013 heeft het College van B&W van de gemeente Apeldoorn laten weten in te kunnen
stemmen met de verantwoording in het Jaarverslag over 2012 en goedkeuring te verlenen voor het reserveren van
het overschot ad € 6.065 onder de restrictie dat dit bedrag in het jaar 2014 besteed dient te worden aan de uit te
voeren activiteiten opgenomen in de kalender voor dat jaar.
Opnieuw zal een beroep
op de gemeente worden
gedaan om het positief
resultaat over het jaar
2013 ad € 2.785 te mogen
reserveren voor toekomstige
activiteiten; mede gelet op
de vele nieuwe initiatieven
die door de deelnemende
organisaties worden ontplooid zal dat een welkome
aanvulling zijn op het voor
2014 beschikbaar gestelde
budget.
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Bijlage 1

12

2.140
12

90

41.328

Koninginnedag
130.000
15 niet bekend
4 adviseurs
6.315
15 a 20
14.924
5
6
8
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Stichting Indisch Erfgoed
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Stichting Oranjefeesten

Vereniging Oud Apeldoorn
Apeldoorns Vertelgenootschap

100
6
Stichting Bouwhuis

482

4

5
6
7
Oudheidkundige Ver. De Marke
Oudheidkamer Uddel
Stichting Apeldoornse Monumenten

270

38 niet bekend
+ 8 adv.
2 niet bekend

95 excursies /
cursussen 2.650
5
6
6

120
342

25

23

36.308

1.288
14.323

172 rondleidingen
21.108
20
15
3
5

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Apeldoorns Gidsen Collectief
Archeologen Werkgroep Apeldoorn
CODA Geheugen van Apeldoorn
Fietsgilde
Historische Vereniging Felua
IVN

G.J.(Ben) Mouw, voorzitter

overige
leden/
donateurs

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het EPA

bestuursleden

Graag is het bestuur van het Erfgoedplatform Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit
jaarverslag.

Overzicht leden, medewerkers en donateurs

Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2014, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig van
€ 69.275 waarvoor tot op heden een bedrag is toegezegd door de gemeente Apeldoorn van € 45.000 aangevuld met
de restant subsidie uit 2012 ad € 6.065 zodat nog financiering gezocht moet worden voor een bedrag van € 18.210.

ev. medew.

bezoekers
website

eigen activiteiten
deelnemers

Zoals ook al opgemerkt in het Jaarverslag over 2012 worden niet alle activiteiten van de deelnemende organisaties
uitgevoerd onder de “vlag“ van het Erfgoedplatform Apeldoorn, vanwege het gegeven dat de taken en werkzaamheden vaak een breder terrein bestrijken dan alleen het onderwerp cultuurhistorie. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij graag naar de zelfstandig uitgebrachte jaarverslagen alsmede de websites van de organisaties. Daarnaast
brengt een aantal organisaties zoals bv. de Historische Vereniging Felua, de Stichting Apeldoornse Monumenten en
de Vereniging Oud Apeldoorn ook regelmatig een ledenorgaan/tijdschrift uit, waarin de leden en donateurs op de
hoogte worden gehouden van de activiteiten.
Om een indruk te geven van alle geplande activiteiten, die met steun van het Erfgoedplatform in het jaar 2014 uitgevoerd gaan worden is in bijlage 6 de Erfgoedkalender 2014 opgenomen. Hieruit blijkt dat er door de samenwerking
van de organisaties binnen het Erfgoedplatform steeds nieuwe ideeën ontstaan om de historie van Apeldoorn “levendig” te houden.

2.000 o.a. Nacht
v.d.Architectuur

Vooruitblik 2014
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CODA

Felua

CODA
AGC

Atlas van Apeldoorn
(april t/m juni 2013)

Grafheuvels rond
Apeldoorn
Maand vd
Geschiedenis
(oktober)
200 jaar Koninkrijk
Apeldoorn

VOA

Trekker

Erfgoedkalender 2013

Kanaalweekend

SAM

SIE en
VOA

Aftrap in nov. 2013, voort
te zetten in 2014-2015

VOA

Uitgave boek Kanaal
Noord
Permanent
informatiecentrum
Radio Kootwijk

Herdenking Bevrijding
bij Het Sluisje
Herdenkingen Indië en
Korea-gevallenen en
slachtoffers

Nacht van de
Geschiedenis

CODA

Historisch Café
4 data

VOA

Permanente
informatiepanelen

SAM

Open Monumenten
Dagen
(2e weekend van
september)

Koffieklets thema 200
jr Koninkrijk

Boek

allen

Algemene
stichtingskosten
2. Hoofdcategorie

Nader in te vullen

28 nov.: voor leden en
niet-leden, gastspreker
Wim Kroon
Organisatie en uitvoering
v. herdenking bij Het
Sluisje.
Organisatie en uitvoering
van de herdenking op de
tweede zaterdag v. sept.
(begraafpl. Soerenseweg)

Wandeling/fietsroute/
Expositie
Aan te vullen met….

Thema; De Maten
Expositie
Interviews
Panelen: Wandel/
fietsroute
Debat en excursie
ApelQuest (jeugdact)

Onderdelen

Programmering

Algehele organisatie

allen

Website/
Communicatie
PR

Site voor erfgoedlocaties
zelf bij te houden door
aangesloten verenigingen
etc.
website

Onderdelen

CODA

Trekker

Het Geheugen van
Apeldoorn

1. Structureel

Erfgoedkalender 2013

Bijlage 2

AGC
SAM
Felua
CODA

SIE
VOA
Gemeente

SAM
Gidsencollectief
CODA
Gemeente
Felua
AGC
CODA
ST Koninklijk
Apeldoorn
Felua
CODA
VOA
AGC

CODA
Gemeente
AGC/IVN
Bouwhuis

Samenwerking

VOA
CODA
Gemeente
Indisch Erfgoed
AGC
IVN
CODA
Bureau Storia
allen
Gemeente
CODA
SAM
Gemeente
CODA
(SIE)

allen vwb kalender

allen

Samenwerking

5.000

3.000

3.000

5.000

3.000

2.000
2.000
1.000

Tegemoetkoming in €
begroot

5.000

3.900

2.000

15.000

1.200

3.000

2.000

Tegemoetkoming in €
begroot

1.581

618

431

3.150

3.000

Kosten herdenking bij het Sluisje door de VOA i.s.m.
stichting Bevrijding ’45 en de Margrietschool.
Kosten herdenking begraafplaats Soerenseweg door
de SIE i.s.m. KMar Willem III kazerne Apeldoorn,
Comité Veteranen Apeldoorn en St. Bevrijding ’45 en
de Heuvellaanschool.
Activiteit vindt slechts eenmaal in de 2 of 3 jaar plaats

Bijdrage openingsavond november/Lezingen ihkv 200
jaar koninkrijk
Extra bijdrage voor publiciteitsmateriaal, waaraan alle
EPA partners deelnemen
Bijdrage in kosten bijzondere koffieklets van de VOA
i.s.m. SKA

Grafheuvelroute als themaroute id Bellevueserie en
ontwikkelkosten
Activiteit heeft niet plaatsgevonden

Ontwikkeling thema Loenen

5.000

3.000

Kosten Bouwhuis en IVN

Opmerkingen

4x per jaar, inhoud mede vanuit input van het
Erfgoedplatform
Bureau Storia levert presentator
Mede vanwege sponsoring heeft de VOA de uitgave
volledig zelf bekostigd.
De kosten zijn aanmerkelijk lager uitgevallen door
begroot. Nadere informatie over het zendstation zal
verzorgd worden door de SIE.

Totale kosten in 2013

1.768

Werkelijke
Kosten
EGP (€)

2.439

nihil

2.000

15.394

Alg. beheer kosten CODA (jan t/m aug 2013)
Algemene stichtingskosten

Promotie geheugen van Apeldoorn

114
826
883

Afschrijvingskosten ontwikkeling website

Opmerkingen

551

1.460

Werkelijke
Kosten
EGP (€)
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VOA

Molendag

Rondleidingen
Informatiepanelen
Oude Tivoli
Excursies,
cursussen,
landschapsonderhoud, jeugdactiviteiten, publicaties
Symposium Banda
Aceh
In gemeentehuis
Apeldoorn

Koninginnefeest
(30 april)
Metropolis
Heruitgave vd Wall
Perné
Themadagen op
Landgoed Bronbeek

SIE

IVN

AGC/ IVN
SAM

Felua
SIE

SIE

SIE
Gemeente

Symposium Banda Aceh
in gemeentehuis te
Apeldoorn

TOTAAL

SIE en CODA

Mogelijk in samenwerking
met CODA

Themadagen op
4 november 2012
20 januari 2013
17 februari 2013
17 maart 2013

SIE en VOA

allen

Samenwerking

Organisatie en uitvoering
mogelijk in samenwerking
met VOA

Nader in te vullen

Onderdelen

Oranjefeesten

SIE

Lezingen over
hedendaagse
Molukse literatuur en
erfgoed.
4. Eigen activiteiten

SIE

Tentoonstelling en
lezingcyclus
Nederlands-Indië
en Apeldoorn voor
en na de Tweede
Wereldoorlog

3. Subcategorie

Trekker

Erfgoedkalender 2013

44.990

1.000

2.500

2.000

Tegemoetkoming in €
begroot

42,215

Werkelijke
Kosten
EGP (€)

Info panelen in nieuwbouw

4 november 2012 Balinese cultuur
20 januari 2013 Bandung/Bandung
17 februari 2013 Over Bronbeek
17 maart 2013 Ethische Politiek

Landelijk: aanhaken bij gelegenheid

Opmerkingen

Bijlage 3a

Stichting

Erfgoedplatform Apeldoorn

Balans per 31 december 2013
(versie 17-03-2014)
---------------------------------------------------------------------Rekening Omschrijving
Debet
Credit
---------------------------------------------------------------------Website Erfgoed Platform
9.922,00
Afschrijving Website
551,22
Kapitaal
6.064,91
RABO rekening courant
27.471,13
Crediteuren
12.549,41
Nog te betalen kosten
15.442,70

Saldo lopend boekjaar

Resultaat

2.784,89

---------37.393,13
================
---------------37.393,13
================

Resultatenrekening per 31 december 2013 (gecomprimeerd) (versie 17-03-2014)
---------------------------------------------------------------------------Rekening Omschrijving
Debet
Credit
---------------------------------------------------------------------------Afschrijvingskosten Website
551,22
Algemene kosten beheer CODA (t/m augustus 2013)
826,00
Algemene stichtingskosten
2.342,71
Activiteitenkosten
38.495,18
Subsidie Gem. Apeldoorn
45.000,00
2.784.89

---------------45.000,00
===============
---------------45.000,00
================
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Bijlage 3b

Bijlage 4

Rekeningnummer :
6060
Omschrijving
: Activiteitenkosten
--------------------------------------------------------------------------Per Boekstuk Datum
Dbk. Omschrijving
Debet
Credit
Credit
--------------------------------------------------------------------------Begin saldo :
0,00
10 60130006 10-10-13 INK SAM Infopanelen/Rad Kootw
2439,00
60130006 10-10-13 INK Ver. Oud Apeld/bevrijding
617,96
60130004 21-10-13 INK Atlas v Apeld - Bouwhuis
1767,80
60130005 21-10-13 INK Open Monumentendagen CODA
15394,46
11 60130009 17-11-13 INK Geheugen v Apeldoorn/CODA
114,03
60130013 30-11-13 INK Ind.Erfgoed,Herd. Apd Gev
1581,32
12 60130015 30-12-13 INK St. Kon. Apeld/ 200 jaar
3149,34
60130017 20-01-14 INK VOA lezing 200ja Kon W.Kr
431,27
50130003 11-02-14 MEMO Atlas v Apd, thema Loenn
5000,00
50130003 11-02-14 MEMO Fietsrout Grafheuvels r A
3000,00
60130018 11-02-14 INK CODA Hist Cafe bijeenk’13
2000,00
60130019 11-02-14 INK Kon Apeld op.avo 200j Kon
3000,00
Saldo :
Totaal :

38495,18
------------- -------38495,18 38495,18

“Kennisbankje” met archeologische
informatie bij de Herderweg/Ooiweg

Grafheuvelopgraving bij de Echoput
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Plaatsing informatieborden in Radio
Kootwijk door de SAM ism met CODA
en de gemeente.

In het kader van de Open Monumenten
“Kinder” Dagen is er een excursie
georganiseerd naar het Olifantenhuis.
Stichting Koninklijk Apeldoorn verzorgt
hier het programma.

Kranslegging door burgemeester Berends
tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor
Indië en Koreagevallenen en slachtoffers in
het tweede weekend van september op de
begraafplaats aan de Soerenseweg.

Bevrijdingswandeling langs het sluisje op
16 april 2013. Het AGC begeleidde de
wandeling traditioneel georganiseerd door
de VOA.
De geschiedenis
van het kanaal is
met het uitkomen
van boek Kanaal
Noord volledig in
beeld gebracht.
Hieraan hebben
VOA en CODA
gewerkt.

Succesvolle verplaatsing buskiosk ism
SAM.
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Het Fietsgilde staat klaar om een groep
fietsers mee op toer te nemen langs de
informatiepanelen in De Maten in het
kader van De Atlas van Apeldoorn, een
samenwerkingsverband van Bouwhuis,
CODA, Fietsgilde, gemeente en AGC.

21

Bijlage 5

Overzicht persberichten vergadering Erfgoedplatform
Januari
Stentor
Oproep Apeldoorn Trofee, de prijs voor vrijwilligers: www.apeldoorntrofee.nl
210113 Historisch Hapskamp klaar voor overdracht
210113 Slachtoffers (Apeldoornsche Bos) Israëlische ambassadeur neemt namenlijst vandaag in ontvangst)
220113 Namen slachtoffers Apeldoornsche Bos 70 jaar achter slot en grendel/SAM: meer eerbeid voor joods
verleden/Voorlezen namen emotioneel moment/Mogelijke plaquette met namen bij monument
230113 Mudanthe scoort en wil in Finse School Eksterweg blijven
250113 Bedrijfshal hoeft niet te lijken op oude wasserij (Werklust Jachtlaan)
250113 Hapskamp (rubriek Straatwijs)
260113 Oudste boer duikt op aan Arbeidstraat (Tweede vondst: Apeldoorns verhaal weer stukje verder)
Februari
020213 SAM zoekt nieuwe voorzitter
050213 Stadsakkers op twee plekken
070213 Veranderend stadsbeeld: Werken aan Paleis Het Loo
090213 De Naald in de etalage
090213 IJstijdverschijnselen op de Veluwe (rubriek Buitengewoon van G.J. Blankena)
140213 Grift krult zich door Brinkpark als richtingaanwijzer naar centrum
140213 Kanaalfeesten Eerbeek gaan dit jaar niet door
150213 Wel plaquette, maar geen beeltenis (Overdracht De Naald)
190213 Wandel de bevrijderstocht
200213 Verder werken aan de binnenstad
230213 Apeldoorn zeven weken in ban van Russische Cultuur
230213 Renovatie en verplaatsing Van Wijhebank Verzetsstrijderspark
260213 Met prei in tas op zaterdag kerk in (over inkrimping katholieke kerken)
280213 Bronzen lezenaar tot juli te zien in Burgerzaal Stadhuis
Maart
010313 Veluwse Schavuyt stelt liefhebbers van nieuw speciaal bier op de proef (proeflokaal Het Achterom)
020313 Stukjes enkwal keren terug in het landschap (rubriek Buitengewoon)
110313 Stil aftreden in Apeldoorns zomerpaleis
120313 Thema-avond toekomst van kerkgebouwen (SAM)_ op 18 maart 2013
190313 Haal lege kerk niet uit buurt2
210313 Student onderzoekt kansen Fabianuskerk
210313 Wenum bang voor pretpark
220313 Blijven hopen op museum (Afscheid Rob Kemperink als voorzitter van de Historische Vereniging Felua)
220313 Voorloper van Uddel ontdekt
260313 IVN richt nieuw kantoor in bij vrije school De Vijfster
270313 Het geheim van Apeldoorn klaar voor ontdekking (over het Zwitsalterrein)
300313 Geschiedenis te koop (over de rijksmonumenten die Rijksgebouwendienst in de verkoop zet)
Stedendriehoek
130313 CODA: tentoonstelling maker Kwartjesfontein (Pieter Puijpe van 6 april tot 1 juli 2013)
270313 Historisch Café Apeldoorn
030413 Debat over toekomst De Maten
Stadsblad
060313 Lezenaar even in stadhuis
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Overzicht persberichten vergadering Erfgoedplatform
dd. 29 mei 2013
Stentor
140313 Stuw stuurt Grift door nieuwe beek
180313 Weekendje werk aan aanleg nieuwe duiker voor de Grift
190313 Kantoor gasfabriek weer in de verkoop
270313 Historisch Café in CODA op 5 april
270313 Apeldoorn krijgt bierbrouwerij (op Zwitsalterrein)
280313 Bisdom hakt knoop door over kerksluitingen
290313 Monumentenstichting zoekt naar nieuwe toekomst
050413 Pand Leger des Heils Beekstraat in de verkoop
090413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 1 Willem I
100413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 2 Willem II
120413 CODA Museum eert beeldhouwer Pieter Puype, de gezichtsbepaler van Apeldoorn
120413 Arra Management gaat pand CB ontwikkelen en verhuren
130413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 3 Willem III
150413 Hallo Bandung, hier Kootwijk
170413 Hoe Apeldoorn aan ’n ramp ontsnapte (bevrijdingswandeling VOA/AGC op 16 april)
180413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 4: Sophie en Emma
200413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 5: Wilhelmina
230413 Monument voor 5 mei terug
240413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 6: Juliana
250413 Plan Radio Kootwijk vernietigd
270413 Serie Band Koninklijk Huis met Apeldoorn: deel 7 Beatrix
020513 Onbegrip over kerksluitingsproces
020513 Hans Lyklema’s “Wakker worden in de oorlog”
030513 Loenen krijgt nationale veteranenbegraafplaats
030513 Maten van weiland naar woonwijk centraal
030513 Accolode houdt symposium over grafheuvels
030513 Radio Kootwijk gonst en straalt
040513 Ereveld Loenen ook voor veteranen
060513 Radio Kootwijk seint nog één keer
080513 Informatiepaneel op begraafplaats Loenen
150513 Spraakmakend theaterspektakel in verlichte tuinen van Paleis Het Loo
170513 Radio Kootwijk in race om prachtplek
180513 Routekaart naar energieneutrale wijk/Dichte kieren voor woningen in Kerschoten/Maatwerk nodig voor
Appèlwoningen
240513 Stadspark: Brinkpark: glansrol Grift
250513 Zoektocht locatie bloembakken Puype/Na de Kwartjesfontein nu vier monumentale bloembakken
270513 Brinkpark heet nu Catharina Amaliapark/Apeldoorns nieuwste park oogt vooral lof
Stedendriehoek
270313 Historisch Café Apeldoorn op vrijdag 5 april over Puype en De Maten
030413 Debat over toekomst de Maten
080513 Nationale Molendagen
Stadsblad
270313 Stadse allures Apeldoorn na Tweede Wereldoorlog (De Maten)
270413 Maak kennis met De Zwitsal en het ontwikkelingsplan Vlijtsepark
170413 Radio Kootwijk gonst
240413 Presentatie educatief pakket over Hannah’s reis
010513 Oorlog in de Parkenbuurt
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080513 Robuuste architectuur aan kanaal
080513 Fietsexcursie door Maten met architectuurhistorica
150513 Dag van de Weteringse Broek
150513 Bijzondere oorlogsverhalen op TV Gelderland op zes dinsdagen (2105 t/m 1806)
220513 Bekijk renovatie kazernegebouw
Overzicht persberichten vergadering Erfgoedplatform
dd. 25 september 2013
Stentor
290513 Zet rem op beschermen van panden
010613 Stof en stank in hartje Orden
060613 Weer oponthoud voor ingang Politieacademie
050613 Met een omweg naar de allermooiste plek (Frank Volkers van SBB op Radio Kootwijk)
100613 Stagnerende woningbouw/Kanaalzone Zuid grote stille vlakte
140613 Oud en nieuw station in Lieren
140613 Jachthuis bijna uit de steigers
150613 Bos maakt hoge verwachtingen waar/Archeologen genieten in Apeldoornse natuur. Een gebied vol
beloften/Sporen van 5000 jaar uit grond
150613 (Vertrek) Opperhoutvester Jaap Kuper: van naaldbos tot loofbos/Symposium: De naatuur zelf als
rentmeester
180613 Gebouwen op foto Dag van Architectuur
180613 Bierbrouwer De Vlijt/Brouwer uit Oostenrijk
210613 Veel te danken aan Den Doolaard
210613 Tijdcapsule maakt herinneringen los (Julianaziekenhuis)
260613 Indisch Erfgoed/Ralph gelooft in oosters management
270613 Loenen bundelt historie dorp
270613 Ster weer terug op vernielde monument in Radio Kootwijk
290613 Macedonië koestert vriend Den Doolaard
290613 Met 127 Apeldoornse kinderen in één klas (boek Aap Noot Mies over de geschiedenis van het Apeldoornse
onderwijs door Wim Nijhof)
030713 Apeldoorn grafheuvel-centrum
060713 Architectuurnacht viert slotakkoord/Minder inzendingen, maar genoeg kandidaten voor architectuurprijs
080713 Radio Kootwijk gonst en leeft
090713 Zandvlakte/En weg is het ziekenhuis
160713 Theehuis Berg en Bos in verval
170713 Prettige wandelroutes naar buitengebied
180713 Nieuwsfoto’s uit verleden (Loenen)
190713 Apeldoorn publiekstrekker
190713 Hartje stad ideaal voor plantenbakken Puijpe
200713 Monumentendagen: grote rol voor Zwitsal
200713 In de serie Uitspanningen: Oranjeoord Hoog Soeren – Economische crisis biedt kansen
220713 Schavuyt zoekt erkenning
230713 Akkoord over bouw locatie Juliana/Datum start bouw Juliana onbekend
250713 Twaalfde editie Nationale Orgeldag
300713 Archeologie én nieuwe woningen op open dag
030813 Wandelnet loopt mooi de stad uit
030813 HalLootje zet Apeldoorn op de kaart
060813 Landgoed Riant van start in Beekbergen
080813 Vertelling 1 Aap Noot Mies: School voor rijken en armen
100813 In de serie uitspanningen: De Woeste Hoeve: Restaurant met allure van koning en keizer
120813 Vertelling 2 Aap Noot Mies: Schoolstrijd op Het Loo
150813 Nieuwe middeleeuwse Kootwijk ligt bij Uddel
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160813 Vertelling 3 Aap Noot Mies: Landelijke collectie redt school
170813 Opgericht: Stichting Historie Loenen
190813 Vertelling 4 Aap Noot Mies: School in Zuid maakte naam
200813 Archeologie blijkt opnieuw populair
200813 Hulp onderhoud graven welkom (studenten Leidse universiteit helpen op het Ereveld in Loenen)
220813 Eendrachtspreng: Spreng dorst naar water tot 2014
220813 Multimediaal door regio: vijftig toeristische punten in gemeente Brummen verzameld op een ansichtkaart
(met layer app)
220813 Vertelling 5 reeks Aap Noot Mies: Bram geloofde in kleine schooltjes
260813 Vertelling 6 reeks Aap Noot Mies: Duitse school aan Heuvellaan
260813 De Middelste Molen wordt een begrip, ook in papierland
280813 Onder elke laag mos zit een verhaal/Vrijwilligers maken vervallen Apeldoornse graven schoon. Al een paar
jaar (werkgroep Vereniging Oud Apeldoorn)
310813 Begraven is business/Gemeente begraafplaatsen zitten verlegen om ‘klanten’.
310813 In de serie Uitspanningen: De Keizerskroon/ Hotel met 4 sterren en een tsarenkroon/Van herberg tot kroon
310813 Blauwe stip over de heide/www.beleefroutes.nl
020913 Open Monumentendag toont macht en pracht
020913 De Naald en De Sprengen jubileren op de grens met Lodewijkparade
030913 Dag Apeldoorn-promotor/Afscheid Harro Frieling als voorzitter SAM
040913 Historisch Café toe aan vijftigste editie
070913 Geheimzinnig landgoed met waas van romantiek/Landgoed Deelerwoud: de grote ‘barg’ op de Veluwe
070913 Roestbak luistert weer (over de Dwingeloo radiotelescoop)
090913 Luisteren, en dan je eigen film maken (Apeldoorns Vertelgenootschap op Open Monumentendag) /
Anders op slot, nu even open (Museum Paleis Het Loo) / Water cruciaal in plaggendorp (Hoenderloo) / Honderste
verjaardag voor marechaussees (Koning Willem III kazerne) / Poort De Zwitsal open voor nieuwsgierigen / VOA
komt met tweede boek over bedrijvigheid aan kanaal
120913 Lof voor munitiescriptie: Archeoloog Martijn Reinders uit Apeldoorn heeft een prijs gewonnen met zijn
scriptie over munitievondsten
140913 Monumentenklassendag: Monumentaal orgel, maar wat gaan die pijpen hard
160913 Open Monumentendag: Zwitsalfabriek trekt veel kijkers/Paleis onthult “verborgen fraais/Prachtig boek over
Apeldoorns kanaal-historie
160913 Oost en west verbroederen bij Lodewijkparade
Stedendriehoek
040913 Macht & Pracht in architectuur/Lodewijkparade vol van actie
110913 Macht & Pracht in de schijnwerpers
110913 Open huis op begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg op 14 september
Stadsblad
150513 Atlas van Apeldoorn: De Maten
120613 Duik in historie via grote ‘tablet’
190613 Vrijwilligers gezocht voor Macht en Pracht
190613 Beekbergerwoud groeit en bloeit
260613 350.000 glazen Veluwse Schavuyt
260613 Van Lanschot Bankiers schenkt Apeldoorn een bankje
030713 Jachthuis (Sint Hubertus) zonder interieur te zien
030713 Papierfabriek de Middelste Molen in Loenen zoekt nieuwe vrijwilligers
240713 Archeologen vol van Aardhuus
140813 Open dag opgraving Uddel
280813 Open Monumentendagen
110913 Macht & Pracht bij open monumenten/Open Monumentendagen zaterdag 14 en zondag 15 september
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Overzicht persberichten vergadering Erfgoedplatform
dd. 20 november 2013
Stentor
240913 De Grift boven water – herinrichting Amaliapark
280913 Bunker moet 17 april weer open zijn
300913 Houten been Seyss Inquart blijft onvindbaar (exursie Spelderholt VOA)
011013 Schijnwerper op hofleveranciers
021013 Herdenken en vertellen is belangrijk
021013 Zien, voelen en doen in kansrijke Zwitsal
031013 De wijk Kerschoten wordt steeds duurzamer
031013 Veranderd stadsbeeld (Beek/Amaliapark in het nieuw)
051013 Oorzaak vliegramp (lyceum Jachtlaan) Apeldoorn blijft in nevelen gehuld
071013 Kerschoten hard op weg naar energieneutraal
081013 Vliegtuigramp leeft op Christelijk Lyceum
091013 Bruisende dagen ronde Schavuyt (open dag bierbrouwerij De Vlijt)
101013 Veranderd stadsbeeld (omgeving Omnisport)
111013 Kerschoten is voorbeeld voor Nederland
121013
121013 Prijs voor architecten straks regionaal
121013 Zwitsal voor eventjes creatief werkcentrum
141013 Met stadsgids op pad door de Metaalbuurt
141013 Even langs het Zwitslalab als je toch een Veluwse Schavuyt proeft
151013 CODA op zoek naar museum-nieuwe-stijl
151013 Titel helpt niet in crisistijd (hofleveranciers in Apeldoorn thema Maand van de Geschiedenis
171013 Opening Tijdelijke Historische Opstelling CODA
191013 Publieksprijs Nacht van de Architectuur 2013
191013 Meer blauw op de politieacademie
221013 Minibroodjes voor de majesteit (thema Vorst en Volk Maand van de Geschiedenis)
231013 Villawijk De Parken groeit richting Kanaal
241013 Plekje in Zwitsal lijkt populair
261013 Veranderd stadsbeeld (zicht op PWA-laan met vernieuwde Brink/Amaliapark
291013 Apeldoorn zet kansen op een rij (19 november TrendApeldoorn in CB)
291013 Zicht op eigen film Apeldoorn
291013 Blijdschap na een telefoontje – Hofleveranciers Apeldoorn kader Maand van de Geschiedenis
311013 Witkwast met precisie (restauratie oude kerk Beekbergen)
311013 Bewoners dakloos door storm (een van de oudste huizen aan de Wieselsekampweg 82 - GM)
041113 Herinneringsbank aan Herderweg
071113 Veranderend stadsbeeld (Drukte voor De Tol)
071113 Bloemlegging bij bevrijdingsmonument Loenen
121113 Even naar boven kijken om samen te eten (over de Achmea kantorencampus)
121113 Hoofdrol voor Paul Rem in Gigang (film Sporen van Oranje in Den Haag)
121113 Aannemer in februari naar Sprengenparklaan
251113 Architect zie belang in Publieksprijs (Nacht van de Architectuur 2013)
281113 Burgergroep wil Zwitsal overnemen
291113 Stentor Publieksprijs Architectuur Apeldoorn naar Post Zuid
301113 Winnaar Architectuurprijs Villa ‘s Heerenloo

Stadsblad
250913 Zakendoen langs kanaaloevers (uitgave Van Spoorbrug naar De Halve Maan)
091013 Plan tegen leegstand – tijdelijke initiatieven op Zwitsalterrein
231013 Toekomst Vlijtsepark vastgelegd in Ontwikkelplan
301013 Apeldoorns project beekherstel maakt kans op Gelders prijs
Overzicht persberichten vergadering Erfgoedplatform
dd. 15 januari 2014
Stentor
181113 Mudanthe in de stress om Finse school
201113 Vlijtsepark/gemeentekas/Stappen vooruit vraagt om keuzes (over de discussie tijdens TrendApeldoorn dd.
191113)
281113 Paul Rem op de buis in documentaire Willem I
281113 Afscheid pastor sluiting Victorparochie
301113 Publieksarchitectuurprijs naar Post Zuid
301113 De waakvlam ging echt aan in die tijd (over de 20ste en laatste nacht van de Architectuur)
301113 Koninklijk Apeldoorn bij viering Koninkrijk
041213 Apeldoorn heeft zeker eigen DNA-profiel nav stuk De vraag is; moet Apeldoorn zichzelf zijn of zichzelf
worden dd. 231113
071213 Die hoogte, die heb ik niet bij mij thuis (oude loods wordt appartementencomplex op Vlijtsekade)
101213 Nazaa Agatha Wegerif schenkt CODA archief
111213 Brugwachtershuis gevuld
121213 Saxion besluit tot bouw bij busstation
131213 Apeldoorn krijgt landelijke prijs voor omgevingsontwikkeling
141213 Saxion wil graag bij station en centrum/Saxion in de Nettenfabriek
171213 In rechte rijtjes of als bloemkolen
181213 De Vlijt, modelfabriek aan de Grift
241213 Reddingsboei voor laatste kiosk
211213 Ster terug naar Radio Kootwijk
271213 Vorstelijk feest met Koninklijk Apeldoorn
020114 Vlotte boomplanting bij waterval
030114 Nieuwe loot aan het bekenstelsel
0401414 Straatwijs: Hoofdstraat & Meer
070114 Werk maken van winkelgevel/Apeldoorn, schat aan verborgen parels
100114 Nieuwe functie poortgebouw begraafplaats Soerenseweg
100114 Kritiek op ‘onderzoek’ ontwikkeling gebied Marktstraat/Beekstraat
Stedendriehoek
271113 Laatste nacht van de architectuur
Stadsblad
201113 Laatste nacht van de architectuur
041213 Informatieavond archeologische beleidskaart
041213 Plaatsing herinneringsbank op binnenplaats Herder-Ooiweg

Stedendriehoek
061113 Herdenking Canadese militairen aan de Loolaan in Apeldoorn
061113 Expositie in Veluwse bossen
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allen
allen

Website en communicatie
Algemene stichtingskosten

CODA

CODA

SAM
SAM
CODA

Atlas van Apeldoorn

Fietsroute Grafheuvels rond
Apeldoorn
Gevelwandeling
Hoofdstraat
Lezing met wandeling door
park Berg & Bos
Maand van de
Geschiedenis (oktober)

SIE
SIE
SAM
Bouwhuis

Uitgave boek Sporen van
Smaragd
themadagen Landgoed
Bronbeek
uitreiking SAM prijs
Dag vd Architectuur

SIE
CODA

Expositie Indische
Kunstenaars nov
Nieuwe historische
opstelling binnen CODA

70 jaar Bevrijding

2015

SIE

Expositie 150 jr. Bronbeek
(juni)

Molendag 10 mei

AGC

Wandelingen door de buurten in Apeldoorn

3. Subcategorie

CODA

Historisch Café
(4x per jaar)

Overig

presentatie Apeldoorns erfgoed:
ruimte waar EGP partners kunnen
exposeren

3-Nov

19/1, 16/2, 23/3

van mrt tot okt elke 2e zondag vd
maand

Thema maand: Oorloge en vrede;
Themaweek: 100 jaar Nederland
en WOI

wandeling met borrel na afloop in
Achterom

fietsroute; expositie; aan te vullen
met…..

thema Loenen: bellevueroute,
ommetje, excursie

programmering

projectgroep uit
EGP

CODA, ACEC

SAM

Felua, AGC, CODA

AGC, IVN

AGC

CODA, AWA,
gemeente, Felua,
IVN

Stichting Erfgoed
Loenen,
De Marke, AGC,
IVN, gemeente

CODA, Bureau
Storia, allen

VOA, SIE, AGC

VOA

€ 86.250

€ 10.000

€ 3.000

€ 400

€ 5.000

€ 700

€ 450

€ 3.000

€ 13.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 1.000

€ 69.275

€ 10.000

€ 2.000

€ 5.000

€ 350

€ 225

€ 3.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 3.000

€ 1.000

1.000

400

350

225

3.000

8.000

2.000

begroting ingediend bij
SKA

samenwerking met VOA
en SAM (?)

landelijk

lezing in IVNgebouw?

2.000 SIE, 1.000 VOA

zie boven-staande post

SIE

nawandelen route bevrijders

VOA, Felua en
SKA

€ 1.500

Herdenking gevallen
Apeldoorners in Ned.Indië,
13 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje

€ 2.000

AGC

activiteiten basisscholen + Hist.
Cafe

€ 1.500

Bevrijdingswandeling
16 april

€ 2.000

CODA

SKA, gemeente

Project Kanalenkoning

SKA

PR-cie Rudi ter Heid

evenement

VOA

flyers, banners etc.

opmerkingen

CODA

200 jr. Apeldoorns Kanaal

eigenbijdrage €

VOA evenement

defilé op 14 juni 2014

€ 10.000

€ 15.000

€ 950

€ 6.500

€ 1.750

gevraagd
€

Expositie (23/4-15/7)

SKA

Grand Defilé: 200 jaar Koninkrijk

€ 15.000

€ 15.000

€ 950

€ 6.500

€ 1.750

totale
kosten €

begroting ingediend bij
SKA

SKA

200 Jaar Koninkrijk
Nederland

EGP

samenwerking

algehele coordinatie en organisatie VOA, CODA, gemeente,
Indisch Erfgoed,
AGC, IVN,
Bouwhuis

representatie, abonnementen,
porti, kantoorart.

afschrijving + afschrijving EPA
website alsmede alg. pr kosten

Redactiewerk Site voor erfgoedlocaties zelf bij te houden door
aangesloten verenigingen etc.

onderdelen

Indisch-Moluks Paviljoen, 13, SIE
14, 15 juni in Oranjepark

SAM

Open Monumenten Dagen
(2e weekend van September

2. Hoofdcategorie

CODA

trekker
Het geheugen van
Apeldoorn

1. Structureel
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Bijlage 6

28
29

Tekst: Ben Mouw, vz Stichting Erfgoedplatform
Vormgeving: Aletta Tentua, CODA
Apeldoorn, april 2014

