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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 haar 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, Elektrotechnisch Adviesbureau Pinxten en MAKS
Projectmanagement
- Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert, Pevo Elektro Nederweert,
Aannemersbedrijf van Heur
Kelpen , Kessels Installaties en diverse onderaannemers;

- Diverse fondsen, bedrijven, media en particulieren voor hun belangstelling en
steun.

Op maandag 12 maart 2012 werd het stichtingsbestuur tot haar enorme spijt
geconfronteerd met het tragische overlijden van een van de vrijwilligers van het
kerkbestuur, Gerard Stultiens. Gerard overleed nadat hij in de toren van de kerk
naar beneden is gevallen. Gerard was een gouden vrijwilliger van de parochie,
die zich jarenlang met enorme inzet voor de kerk heeft ingezet.
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JAARVERSLAG 2012

Statutaire doelstelling

Het in stand houden en het voor de stad Weert bewaren van de Hallenkerk van
de parochie St.-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 2012 vijf 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. Het “ oude” convenant
Is per 31 december 2011 geëindigd. In 2012 hebben de stichting en het
kerkbestuur uiteindelijk 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

In 2012 hebben geen restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden. Wel is er het
nodige klein onderhoud uitgevoerd ( reparatie van een lekkage achter in het
monument, werkzaamheden aan de droge blusleiding in de toren, montage van
een dak- en schuifluik in de toren ).

In 2011 heeft de stichting een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld (
conform de wettelijke eisen voor een periode van zes jaar). Op grond van dit
plan is een landelijke BRIM-subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Bij beschikking van 28 juni 2012 is de aanvraag van de
stichting echter afgewezen ( In 2011 werd de stichting uitgeloot). Het aantal
aanvragen overtrof de beschikbare gelden ruimschoots.
Deze resultaten vormden voor de stichting aanleiding de contacten met de
gemeente, de belangrijkste politieke partijen en de provincie te intensiveren
teneinde de verwachte aanstaande financiële problematiek op te lossen of te
beperken. In diverse goede gesprekken met de gemeente Weert en de
belangrijkste politieke partijen is de problematiek uitvoerig toegelicht.

De door het bestuur geschetste situatie, die provincie breed speelde, heeft
uiteindelijk mede geleid tot een nieuwe provinciale subsidieregeling voor
restauraties van kerken en andere monumenten (Subsidiekader restauratie en
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stimulering herbestemming monumenten).. Daarop heeft het bestuur een (
nieuw) restauratieplan 2012-2018 ontwikkeld ( projectplan d.d. 6 juli 2012,
begroting 498.000 euro).

Voor de uitvoering van dit plan heeft de gemeente Weert bij beschikking van 3
juli 2012 een subsidie toegezegd van 55.000 euro. De provincie Limburg heeft
daarop bij beschikking van 3 oktober 2012 een projectsubsidie verleend van
164.642 euro. Het bestuur heeft vervolgens op 20 november 2012 aan het
bisdom verzocht om ook een duit in het zakje te doen. Er is een subsidie
aangevraagd van 92.057. In 2013 wordt de beschikking verwacht. Voorts zijn er
diverse fondsen aangeschreven om het resterende liquiditeitsgat, dat zou kunnen
ontstaan ,te dichten. En gelukkig kan de stichting al jarenlang rekenen op de
enorme steun van haar vrienden.

Het bestuur heeft daarom goede hoop het restauratieplan 2012-2018 in 2013 te
kunnen uitvoeren. In concreto gaat het om metsel- en voegwerk aan de gevels (
ruim 750 meter voegwerk en minimaal 2500 stenen moeten vervangen worden),
om herstel van natuursteen, om timmerwerk, om werkzaamheden aan de daken en
de goten, aan de torentjes en om schilderwerk.

b. Brandveiligheid

Wederom moest aan de brandveiligheid in de Martinuskerk de nodige aandacht
worden gewijd.

Door gewijzigde regelgeving voldoet de kerk niet meer aan de wettelijke
brandveiligheidseisen. In samenwerking met Siemens en Pevo is een plan ( een
zgn. ontruimingsalarminstallatieplan ) opgesteld om weer aan alle eisen met
betrekking tot de brandveiligheid te kunnen voldoen. De kosten bedragen globaal
20.000 euro en zijn meegenomen in het restauratieplan 2012-2018. Het is de
bedoeling deze werkzaamheden in 2013 uit te voeren.

c. Onderzoek functioneren kaarsenbakken

In februari en oktober 2012 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 .
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d. Vriendenactie

Na de afsluiting van de adoptieactie in 2010 heeft de stichting in 2011 een
nieuwe fondswervende actie, genaamd “Vrienden van Martinus”, gelanceerd. De
‘”oude “adoptanten zijn benaderd met de vraag of zij zich thans als “Vriend van
Martinus”willen binden aan een geldelijke bijdrage gedurende drie jaren. Een
substantieel deel van deze adoptanten heeft daarop positief gereageerd. De actie
“Vrienden van Martinus” heeft een looptijd van drie jaren. De stichting biedt aan
vrienden een fantastische rondleiding aan in de kerk, waarbij de schoonheid van
de kerk en haar kunstschatten volledig tot hun recht zullen komen. Aan de
deelnemers zal steeds een fraaie en beknopte brochure over de kerk worden
aangeboden.

In 2012 is voorts een geheel nieuwe, eigentijdse website gerealiseerd.

e. Public relations

In 2012 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
Martinus Monument.

Het thema van de in september 2012 gehouden Open Monumentendagen (
“Groen van Toen”) bood de stichting helaas onvoldoende aanknopingspunten om
zich te profileren; in samenwerking met de kerkgidsen zijn er wel twee
rondleidingen in de kerk verzorgd.

Bestuurszaken

Op 22 juni 2012 heeft Tamara van Scheijndel haar functie als bestuurslid
neergelegd.
Het bestuur meent in de persoon van Charlotte Hoogers-Wanders die Tamara per
23 juni 2012 is opgevolgd, een waardig opvolger te hebben gevonden.
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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
- Elektrotechnisch Adviesbureau Pinxten te
Weert
- Installatiebedrijf Pevo te Nederweert
- Maks projectmanagement te Leveroy

JAARPLAN 2013

Het Martinus Monument blijft continu de aandacht vragen van het
stichtingsbestuur . Voor 2013 staat naar verwachting de uitvoering van de
uitvoering van het Restauratieplan 2012-2018 op de agenda. Het werven van
gelden via fondsen en sponsoring zal onverminderd moeten doorgaan. De
stichting zal zich maximaal blijven inzetten om de actie “Vrienden van Martinus”
tot een succes te maken. Die werkzaamheden zullen in 2013 de nodige aandacht
en energie vragen. Deelname aan de Open Monumentendagen 2013 en andere
PR activiteiten staan op de agenda. Periodiek wordt een Nieuwsbrief voor de
vrienden uitgegeven.

Weert, 17 juni 2013

Het bestuur van de Stichting Martinus Monument Weert

drs. Hub aan den Boom mr. Rob Slag
voorzitter secretaris


