Jaarverslag 2021/2022
Corona 1.
De door het bestuur gestelde doelen voor dit jaar, zijn op een paar details na, alle
gerealiseerd.
Hierbij moet in acht genomen worden dat ook het project van de Gedenkplaats van de
Gorcumse Martelaren 1572 grote hinder heeft ondervonden van de door de
Rijksoverheid ingestelde maatregelen om de Coronapandemie te bestrijden.
Zoom en Teams.
Verscheidene keren is er geen ‘live’ bestuurlijk overleg geweest.
Het bestuur vergaderde op deze wijze 5x. In het totaal kwam het bestuur in 2021 10x
bijeen. Als alternatief werd er per mail overlegd of via Zoom of Teams vergaderd.
Dit gebeurde ook bij het ambtelijk overleg of bij andere - voor de voortgang- belangrijke
momenten van overleg en besluitvorming.
Het bestuur volgde één Seminar over Bestuurlijke aansprakelijkheid m.b.t de UBO
regeling
ANBI.
De ANBI status van de stichting is gecontinueerd en versterkt met de titel culturele ANBI
Stichting.
Website.
De website is welleswaar herkenbaar, maar zal in 2022 geactualiseerd worden, zodat zij
past in een totaal Public Relations plan.
Restauratie.
Er is begonnen met de selectie van de ramen. Eén van de ramen is momenteel volop in
restauratie.
Van de zeven beschikbare ramen zijn er helaas maar vier compleet. Dit betekent dat alle
ruiten die bij het raam horen aanwezig zijn. Het betekent ook dat veel van de ruiten uit
diverse ramen ernstig tot zeer ernstig beschadigd zijn. Dit vraagt veel extra inzet, dus
tijd, van de restaurateur.
De beoogde samenwerking met de glazeniersopleiding is helaas beëindigd, omdat deze
school is opgeheven.
Samenwerking.
Buurtbewoners
Er is constructief overleg geweest met de naaste bewoners aan de Lombardstraat, de
bewoners van Woning Coöperatie Poort 6. Ook de bewoners van de Haarstraat die
woonachtig zijn in de nabijheid van de Kloostergang zijn uitgenodigd.
Van deze uitnodiging is door hen geen gebruik gemaakt.
Er zijn flyers en brochures verspreid en er is één artikel in de lokale kranten verschenen,
waarbij de maquette van het plan werd gepresenteerd.
Er waren constructieve vervolggesprekken met de bewoners in de omgeving van de
toekomstig gedenkplaats. De aanvankelijk realisering van een bank is op hun verzoek –
i.v.m. een mogelijke hangplek- geschrapt. De opdracht aan de technische opleiding van
samenwerkende scholen is daarom ingetrokken.

Met de projectontwikkelaar die aanpalend actief zal worden bij de realisatie van het
“Wibra” project, zijn prettige constructieve samenwerkende afspraken gemaakt.
De samenwerking met Poort 6 constructief en plezierig.
Ambtelijk overleg.
Een goede voorbereiding met de Technische commissie die de stichting ondersteunt en
de constructieve samenwerking met het ambtenaren collectief, dat vanuit de Gemeente
Gorinchem bij het plan betrokken is, hebben geresulteerd in een goed onderbouwde
nota Ruimtelijke Ordening, als voorbereiding op een principe besluit door het college
van B&W en het daar op aansluitend raadsbesluit. Dit is door de Coronapandemie
verplaatst naar medio 2022. Dit alles conform het ontwerp van stedenbouwkundige dhr.
B. Welmers.
Het betreft hier: de planvorming, het herstel van de ramen, inclusief de tweezijdige
bewapening van de gerestaureerde ramen, de staalconstructie, de noodzakelijke
fundering, de dag- en nachtverlichting i.v.m. fauna, verplaatsing van de parkeerruimten
en andere voorzieningen. Inclusief sterkte-berekening, diverse onderzoeken,
elektronische bewaking en de overige aankleding. Dit alles in goede samenwerking met
veel betrokken partijen.
Corona 2.
Vanwege de Corona pandemie zal de Gedenkplaats in 2022 voor 9 juli niet gerealiseerd
kunnen worden, maar in 2023 zal dit zeker het geval kunnen zijn.
Financiering.
De financiering is een belangrijke pijler in de realisatie van de Gedenkplaats Gorcumse
Martelaren 1572.
Hiervoor is een plan opgesteld dat in 2022 verder wordt uitgewerkt.
De bedoeling is dat raamdelen door particuliere en bedrijven geadopteerd/gefinancierd
kunnen worden, De belangstelling hiervoor is boven verwachting.
Bestuurswisseling.
In dit jaar heeft één bestuurslid vanwege zijn privé situatie het bestuur verlaten.
Via dit verslag wil het bestuur dhr. Ben Poiesz nogmaals bedanken voor zijn inzet,
passie en betrokkenheid bij de realisatie van het GGM1572 project in een moeilijke
periode.
Dhr. Roy Tepe ; Adviseur en ‘Een (De) kenner van de martelaren’ heeft ons jaren lang
gecoacht inzake de kennis van de martelaren. Met het beëindigen van zijn activiteiten als
stadsgids in Gorinchem en steun aan het Gemeentelijk museum heeft hij eveneens de
activiteiten als adviseur aan het bestuur beëindigd. Gelukkig blijft hij waar nodig voor
adviezen bereikbaar.
De plaats van de vertrekkende bestuurder is ingevuld met de komst van
Dhr. Steef Staal. Hij heeft als belangrijke taak - naast regulier bestuurswerk - de
Sponsoring en Public Relations, waaronder sociale media en een verbeterde website
vallen. Hiervoor zal een team worden geformeerd.
Eveneens is het bestuur versterkt op onderdelen uit de secretariële ondersteuning door
Mw. Ellen du Cloux.
In 2022 en 2023 willen wij het onderstaande nastreven en realiseren.
a) Opzet PR activiteiten, verbeteren van de informatie via de website.

b) De inwoners van de stad – d.m.v. diverse activiteiten zoals Openbare informatieavonden, de adoptie van ruiten uit één raam, het adopteren van resterende elementen
uit de kapotte ramen betrekken bij de realisatie van de lichtgoot. Kunstenaars van de
glasrestanten sieraden of kunstwerken later realiseren.
c) Aantrekken bouwcoördinator om het realisatieproces professioneel, vakkundig en
(volg)tijdig te laten verlopen, zodat in goede samenwerking met bij de bouw betrokken
partijen een Gedenkplaats gerealiseerd kan worden die bijdraagt aan de verbetering van
de wijk en het verfraaien van de plaats en bovendien een ‘trots’ voor de stad zal
betekenen.
Ook hierdoor zal de Gedenkplaats bijdragen aan een Mooi Gorcum, de mooiste
vestingstad van Nederland: een praalstuk voor de Unesco erkenning.
d) Dit jaar wordt de start van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Een
belangrijk moment dat daaraan voorafging is de 450 jarige herdenking van de
Martelaren van Gorcum op 9 juli 2022.
In samenwerking met het Museum wordt hier aandacht aan besteed door middel
van o. a. exposities en een activiteit met kunstenaars die van diverse glassplinters sierof andere kunstzinnige objecten kunnen maken. Deze zullen aan het einde van de
expositie verkocht worden.
e) Financiën.
Deze zijn uiteraard noodzakelijk om de Gedenkplaats te realiseren. Hierbij zijn wij grote
dank verschuldigd aan een plaatselijk bedrijf dat zich voor het nog ontbrekende bedrag
heeft zeker gesteld. Het intensiveren van de adoptie activiteiten bij particulieren en
bedrijven en fondsen blijft derhalve noodzakelijk. Wij zijn in gesprek met de
belastingdienst om voor het kunstwerk in aanmerking te komen voor de daarvoor
geldende regeling.
f) Gemeente Gorinchem.
Dit jaar kan - na instemming van college en raad van de Gemeente Gorinchem - met de
realisatie begonnen worden. Hier wordt hard en in goede harmonie aan gewerkt met het
bestuur, de betrokken ambtenaren en (een delegatie) van het college om dit
daadwerkelijk te realiseren.
h) Realisatie.
Er zal dit jaar - door alle betrokken partijen en organisaties- zeer veel werk verzet
moeten worden. Met de opening in het perspectief dat in 2023 de stad een prachtig
verscholen plein rijker is. Dit moment zal dit jaar worden vastgesteld. Hierdoor kan er
doelgericht gewerkt worden.
I) Beheer en bestuurlijke taakstelling na de realisatie.
Eveneens zal het beheer en toezicht dit jaar vormgegeven moeten worden in
samenwerking met andere partijen om de kwaliteit van de gedenkplaats op niveau te
houden.
Zo kan in de toekomst dit bijzondere kunstwerk door velen aanschouwd worden.
j) Evaluatie.
Uiteraard dient het gehele traject geëvalueerd te worden, waardoor er een juiste
geschiedschrijving verzekerd zal zijn voor de toekomst.
Het bestuur St. Gedenkplaats Gorcums Martelaren 1572.

