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JAARVERSLAG 2021 
 
Door de corona-covid19 pandemie waren de mogelijkheden om activiteiten te ontplooien 
helaas beperkt. 
De werkgroep bestaat uit 10 personen. In het verslagjaar werden we geconfronteerd met de 
invoering van de WBTR, de wet die bepalingen stelt t.a.v. het bestuur en toezicht op 
rechtspersonen. Tot dan toe kende de werkgroep een informele structuur vanwege de 
samenwerking van de stichting met de werkgroep Leuk. Wij hebben besloten om alle leden 
te laten toetreden tot het bestuur van de stichting. Daardoor is het mogelijk om de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afzonderlijke bestuursleden en het bestuur 
goed te regelen. Dit dient te worden geregeld in een huishoudelijk reglement en mogelijk 
moeten de statuten van de stichting vervolgens worden aangepast. Naar verwachting wordt 
dit in het volgend werkjaar 2022 geregeld. 
 
Activiteiten in 2021 

 

● In de eerste helft van 2021 konden vanwege de coronabeperkingen geen 
vergaderingen plaats vinden. In de periode juli-november hebben we 3 vergaderingen 
gehouden.  

● Het tweede weekend van september waren er de open monumentendagen. In 
overleg met het gemeentelijke comité waren we alleen op zondag actief.  

● De Ottersumse keramiekmuur werd voltooid. Ottersumse keramische activist Pieter 
Arts maakte nog drie tableaus van historische dorpsgezichten. In totaal hangen er 
zeven tableaus aan de muur in ’t Stepke. De gemeente zorgde voor een 
informatiebord. Tijdens de open monumentendag werd de keramiekmuur feestelijk 
onthuld door Pieter Arts. 

● Omdat in november corona weer begon op te spelen hebben we de Historische 
Avond weer moeten uitstellen. Het programma ligt nu klaar voor 2022.  

● Het orgelcomité kon gelukkig weer een concert op het grote Pels-Flentrop-orgel 
organiseren. Duo Calyptura (orgel en saxofoon) verzorgde in augustus een concert 
dat zeer gewaardeerd werd,  

● De constructie van een klokkenstoel voor de luidklok van Maria-Roepaan vorderde 
gestaag. We zijn in staat om de werkzaamheden grotendeels in eigen beheer te 
realiseren. De hoeveelheid beschikbare tijd van vrijwilligers blijkt echter beperkt. 
Daardoor kon het project in 2021 niet worden afgerond. 

● Het ordenen, digitaliseren en presenteren van een grote collectie gedachtenisprentje 
van overleden dorpsgenoten is al enkele jaren een punt van bespreking binnen onze 
groep. In het najaar zijn er echter contacten gelegd met de stichting Erfgoed Gennep 
waar men intussen de nodige ervaring heeft opgedaan. Dit biedt perspectief. Hoe we 
de samenwerking vorm gaan geven is een punt van bespreking in het volgende 
verslagjaar. Enkele dorpsgenoten hebben zich als vrijwilliger aangemeld om 
gegevens in de computer in te voeren. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de stichting en de werkgroep op 21 januari 2022 
 
Frans Meeuws, 
voorzitter 
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