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ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Martinus Monument Weert
Gevestigd te Weert
Opgericht: 27 april 1971
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Bank:
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6000 AC Weert
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E-mail: rjaslag@gmail.com
Rabobank Weert
NL61 RABO 0176 9807 92

BESTUURSSAMENSTELLING
(per ultimo 2013)
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Hub aan den Boom
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Ingeborg Blom-Lamerikx
Silvia Pellemans
Charlotte Hoogers-Wanders
Harry Meeuwissen
Piet Boots

Administrateur:

Tibor Hurkmans
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Martinus Monument Weert.
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Wederom heeft het stichtingsbestuur zijn werkzaamheden op plezierige wijze en
in goed overleg met vele betrokkenen kunnen verrichten
Het stichtingsbestuur wil op deze plaats zijn dank uitspreken aan allen die
daaraan in welke vorm dan ook hebben bijgedragen, zoals:












De eigenaar van het Martinus Monument, het kerkbestuur van de parochie
St. Martinus;
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg,
het bisdom Roermond en de gemeente Weert;
De gemeenschap van Weert en oud-inwoners voor hun financiële en
morele steun;
De diverse adviseurs waaronder SATIJNplus Architecten, Houtarts van
Lierop,
Monumentenwacht, Herman Litjens Vormgeving, Slampaq Solutions, en
MAKS
Projektmanagement ;
Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert, Pevo Elektro Nederweert,
Aannemersbedrijf van Heur in Kelpen, Kessels Installaties en diverse
onderaannemers;
Diverse fondsen ( o.a. de stichting de Greep naar de Hoorn, het
Bouwcultuurfonds Zuid Nederland en het SKANfonds ), bedrijven, media
en particulieren voor hun belangstelling en steun.
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JAARVERSLAG 2013
Statutaire doelstelling
Het in stand houden en het voor de stad Weert bewaren van de Hallenkerk van
de parochie Sint Martinus te Weert en het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande, in de ruimste zin, verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.

Organisatie
Het voltallige stichtingsbestuur kwam in 2013 acht keer bij elkaar .
Daarnaast waren er nog diverse vergaderingen van het dagelijks bestuur. Voorts
zijn er besprekingen gevoerd met en door de leden van de technische commissie,
de werkgroep PR, het kerkbestuur, de gemeente en diverse adviseurs.
De relatie met het kerkbestuur is in november 2001 vastgelegd in een
convenant, waarin wederzijdse verantwoordelijkheden gedurende tien jaren zijn
vastgelegd, ondermeer in het kader van het onderhoudsbeleid. Bovendien
hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur tegelijkertijd een gezamenlijke
inspanningsverklaring ondertekend ter voorkoming en bestrijding van verdere
kwaliteitsvermindering van de gewelven. In 2012 hebben de stichting en het
kerkbestuur een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze
overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar (tot en met 2014). In 2014 zal
overleg over verlenging plaatsvinden.

Uitgevoerde werkzaamheden
a. Restauraties en onderhoud
Zoals in het jaarverslag 2012 reeds is aangegeven, heeft de stichting in 2012
een grootschalig restauratieplan ontwikkeld (projectplan d.d. 6 juli 2012,
begroting € 498.000,- ). In dit plan waren alle nog te verrichten restauraties tot
en met 2018 opgenomen. Door subsidies van de gemeente Weert (€ 55.000,-),
de provincie (€ 164.643,-),het bisdom (€ 85.500,-) en diverse fondsen (o.a. De
Greep naar de Hoorn, het Bouwcultuurfonds Zuid Nederland en het SKANfonds;
totaal € 38.000,-) en de fantastische steun van de “Vrienden van Martinus ” is
het mogelijk gebleken het restauratieplan 2012-2018 volledig uit te voeren.
In de periode van mei tot en met oktober 2013 hebben de werkzaamheden
plaatsgevonden. In concreto ging het om metsel- en voegwerk aan de gevels (
ruim 750 meter voegwerk en 9200 stenen moesten worden vervangen), herstel
van natuursteen, timmerwerk, werkzaamheden aan de daken, de goten, de
torentjes en om schilderwerk.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de gevels is gebleken dat de
staat van een deel van de nog niet gerestaureerde gevels bouwkundig zodanig
slecht is dat restauratie daarvan bouwkundig urgent is. De stichting heeft dan
ook een restauratieplan ontwikkeld ( restauratieplan 2012-2018, fase 2;
begroting € 320.000,-). De gemeente Weert heeft voor de uitvoering daarvan
reeds in november 2013 een subsidie toegezegd van € 60.000,- .In 2014 wordt
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ook subsidie gevraagd aan de provincie en het bisdom . De stichting hoopt in
2014 fase 2 van het restauratieplan 2012-2018 te kunnen uitvoeren.

b. Brandveiligheid
In 2012 is - in samenwerking met Siemens en Pevo - een plan ( een zgn.
ontruimingsalarminstallatieplan ) opgesteld om weer aan alle wettelijke eisen
met betrekking tot de brandveiligheid te kunnen voldoen. De kosten bedragen
globaal € 20.000,- en zijn meegenomen in het restauratieplan 2012-2018, fase
1. In 2013 is dit plan uitgevoerd. Het monument voldoet thans weer aan alle
wettelijke brandveiligheidsnormen.
In 2013 is ook een nieuwe c.v. ketel geplaatst.

c. Onderzoek functioneren kaarsenbakken
In februari en december 2013 hebben vervolgcontroles plaatsgevonden met
betrekking tot de roetvorming door kaarsen op de offertafels. Deze bevestigen
het reeds eerder geconstateerde feit dat de roetvorming door het gebruik van
andere kaarsen sedert 2008 met veertig procent is verminderd .

d. Vriendenactie
Ultimo 2013 liep de fondsenwervende actie ” Vrienden van Martinus ” af. Daarop
heeft de stichting een nieuwe actie ontwikkeld, die op donderdag 12 september
2013 aansluitend op de tweede “ vriendenavond ” in de “ Roos ”, met een
spectaculaire lichtshow op de kerk is gelanceerd.
Het Martinusmonument stond enkele dagen centraal in de schijnwerpers. De
publiciteit was overweldigend (o.a. publicaties in het WTV-magazine, de
kabelkrant, een week in het Weerter tv-nieuws, vlaggen, affiches, digitale
lichtkrant en feestelijke bonbons met een afbeelding van het monument erop).
De opbrengst van deze fondwervende actie bedraagt op dit moment voor het
komende jaar ruim € 15.000,-.

e. Public relations
In 2013 stond het Martinus Monument weer geregeld in de publiciteit.
Via de uitgave van een nieuwsbrief werden de deelnemers aan de Vriendenactie
op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen met betrekking tot het
Martinusmonument.
Het thema van de in september 2013 gehouden Open Monumentendagen bood
de stichting helaas onvoldoende aanknopingspunten om zich te profileren; in
samenwerking met de kerkgidsen zijn er wel twee rondleidingen in de kerk
verzorgd.
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Bestuurszaken
Zoals eerder vermeld werd het stichtingsbestuur in maart 2012 geconfronteerd
met het tragische overlijden van een van de vrijwilligers van het kerkbestuur,
Gerard Stultiens, dit ten gevolge van een val in de toren van de kerk. Zoals
gebruikelijk heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek naar dit ongeluk ingesteld.
Bij schrijven van 5 april 2013 heeft de arbeidsinspectie aan de stichting bericht
dat aan haar terzake van dit ongeval “ geen verwijt kan worden gemaakt ”.
Het ongeval vormde wel de aanleiding tot de oprichting van de steunstichting “
Vrienden van Martinus ”.Met de oprichting van deze stichting kunnen eventuele
bedrijfsrisico’s beter worden gespreid. De stichting zal in het bijzonder worden
gebruikt om “ bijzondere ” donaties op verzoek van de gever, te separeren van
de Stichting Martinus Monument. Het bestuur van de stichting wordt gevormd
door het ( dagelijks) bestuur van de stichting Martinus Monument.

Externe contacten
Het stichtingsbestuur heeft tijdens het verslagjaar met vele instanties en
instellingen contact gehad. Genoemd kunnen worden:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Zeist
Stichting Monumentenwacht Limburg
SATIJNplus Architecten bv te Born
Gemeente Weert
Brandweer Weert
Bisdom Roermond, bureau Bouwzaken
Rabobank Weerterland en Cranendonck
RK Kerkbestuur van de St.-Martinusparochie
Beiaardcomité Weert
VVV , stadsgidsen en commissie kerkwachters
Aannemersbedrijf van Heur Kelpen
Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert
Siemens Nederland
Houtarts van Lierop
Slampaq Solutions te Weert
Installatiebedrijf Pevo te Nederweert
Maks projectmanagement te Leveroy
 Herman Litjens vormgeving
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JAARPLAN 2014
Het Martinus Monument blijft continu de aandacht vragen van het
stichtingsbestuur . Voor 2014 staat naar verwachting de uitvoering van het
Restauratieplan 2012-2018, fase 2 op de agenda. Het werven van gelden via
fondsen en sponsoring moet onverminderd doorgaan. De stichting blijft zich
maximaal inzetten om de actie “ Vrienden van Martinus ” tot een succes te
maken. Deze werkzaamheden vragen ook in 2014 de nodige aandacht en
energie. Deelname aan de Open Monumentendagen 2014 en andere PRactiviteiten staan op de agenda. Periodiek wordt een Nieuwsbrief voor de
vrienden uitgegeven.

Weert, 4 juli 2014
Het bestuur van de Stichting Martinus Monument Weert
Namens deze,

drs. Hub aan den Boom
voorzitter

mr. Rob Slag
secretaris
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