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JAARREKENING 2018 
 

Samenstellingsverklaring    
 

Verslag van de penningmeester 
 
Balans per 31 december 2018                                                                 

 
Staat van inkomsten en uitgaven over 2018                                      

Toelichting op de jaarrekening: 
a. toelichting op de balans                                                                             
b. toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven                                 
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ALGEMENE GEGEVENS 

 
Stichting Martinus Monument Weert 
 

Gevestigd te Weert 
Opgericht: 27 april 1971 

 
Secretariaat:  Postbus 143 

                      6000 AC  Weert 
                      tel. (0495) 53 41 41 
  E-mail: rjaslag@gmail.com 

Bank:  Rabobank Weert 
 NL61 RABO 0176 9807 92 

 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 
(per ultimo 2018) 
 

Voorzitter:  Frans van Tuel 
Secretaris: Rob Slag 

Penningmeester:     Martijn van der Linden 
Leden:                   Silvia Pellemans 
                             Theo Goossens ( vanaf 26 februari) 

                             Peet Mertens  
                             Piet Boots (tot 26 februari) 

                              
 
Administrateur:       Tibor Hurkmans 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting 
Martinus Monument Weert. 
 

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;  
❖ Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert,  Pevo Elektro Nederweert,  Kessels 

Installaties en diverse onderaannemers; 

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

  

 
JAARVERSLAG 2018 
 

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 2018 vier 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, het Beiaard-comité, de gemeente  en diverse 
adviseurs. Het overleg met het Beiaard-comité heeft de nodige tijd gevraagd in 

verband met hun plannen tot gedeeltelijke herinrichting van de toren. Dit overleg 
is in goede sfeer en constructief verlopen. 
 

De relatie met het kerkbestuur is vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin wederzijdse verantwoordelijkheden  zijn 

vastgelegd, onder meer in het kader van het onderhoudsbeleid.  Bovendien 
hebben kerkbestuur en stichtingsbestuur  een gezamenlijke 
inspanningsverklaring ondertekend ter voorkoming en bestrijding van verdere 

kwaliteitsvermindering van de gewelven. In 2014 hebben de stichting en het 
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kerkbestuur een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten.  Deze 

overeenkomst  is per 1 januari 2019 weer voor vier jaar verlengd. Daarbij is de 
onderhoudsbijdrage wederom voor vier jaar vastgesteld. 

 

 
Uitgevoerde werkzaamheden 

 
a. Restauraties en onderhoud                                  
 

In 2018 is het volledige houtwerk aan de buitenkant van de kerk weer volledig  
geschilderd.. Daarnaast is klein onderhoud verricht. Door planmatig onderhoud 
aan de kerk  te verrichten op basis van een meerjarenonderhoudsplan blijft het 

monument in uitstekende staat. 
In 2019 zal een nieuw meerjarenonderhoudsplan ( voor de periode van 2019 tot 

en met 2025) worden geconcipieerd. 
   
 

 

b. Brandveiligheid 
 
Het monument voldoet sinds 2016  volledig aan alle wettelijke 

brandveiligheidsnormen. 
 

   

c. Onderzoek functioneren kaarsenbakken 

 
Jaarlijks wordt de afzuiging van de kaarsenbakken grondig gecontroleerd. Uit die 
controles blijkt steeds dat er geen vervuiling meer optreedt op de gewelven ten 

gevolge van de brandende kaarsen/waxinelichtjes.  

 
 

d.  Vriendenactie 
 
  

De opbrengst van onze fonds wervende actie “Vrienden van Martinus” over 2018 
bedroeg ruim € 9.000. De opbrengst loopt gestaag terug; reden voor de stichting 
om zich te beraden over verdere acties. 

 

e. Public relations 
 
In 2018 stond het Martinus Monument weer geregeld  in de publiciteit.  

 
Via de uitgave van een nieuwsbrief en nieuwsflitsen werden de deelnemers aan 
de Vriendenactie op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen met 

betrekking tot het Martinusmonument. Wij zijn vrienden zeer erkentelijk voor 
hun niet aflatende steun. 

 
De website is in 2018 volledig geactualiseerd. 
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Naast de website www.martinusmonument.nl hebben we de Facebookpagina “ 

Stichting MartinusMonument”  voorzien van nieuwe informatie en willen we met 
dit medium nog snellers onze volgers en belangstellenden informeren over de 

laatste ontwikkelingen rond het monument. 
 
 

Tijdens de in september gehouden Open Monumentendagen was, zoals 
gebruikelijk,  de toren open gesteld voor het publiek en verzorgden leden van de 

werkgroep Rondleidingen en Toezicht rondleidingen in de kerk. 
 
  

 

Bestuurszaken 
 
In 2018 heeft weder een wijziging in het bestuur plaatsgevonden.  

 
Piet Boots is in februari als bestuurslid afgetreden. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd. Hij heeft samen met Harry Meuwissen ( die vorig jaar is 

afgetreden) in zijn bestuursperiode van ruim tien jaren diverse grote restauraties 
technisch begeleid, waardoor het monument er nu weer volledig “up to date” 

bijstaat. Grote dank daarvoor ! 
 
Hij is opgevolgd door Theo Goossens, in wie wij alle vertrouwen hebben. 

 
In de “steunstichting Vrienden van Martinus” hebben in 2018 geen activiteiten 

plaatsgevonden.  Deze 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 ( o.a. over de nieuwe aanstraalverlichting 

van het monument) 
❖ Brandweer Weert 
❖ Bisdom Roermond, bureau Bouwzaken 

❖ Rabobank Weerterland en Cranendonck 
❖ RK Kerkbestuur van de St.-Martinusparochie 

❖ Beiaardcomité Weert ( over de voorgenomen herinrichting 
van de tweede verdieping in de toren) 

❖ VVV , stadsgidsen en commissie kerkwachters 

❖ Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert 
❖ Siemens Nederland 

❖ Houtarts van Lierop 

 

http://www.martinusmonument.nl/
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❖ Ajax Chubb Fire en Security, Derksen brandbeveiliging 

❖ Installatiebedrijf Pevo te Nederweert 
❖ Goossens bliksembeveiliging 

 

  
 

JAARPLAN 2019 
 
Het  Martinus Monument  blijft continu de aandacht  vragen van het 

stichtingsbestuur .  
 
In 2019 zal het enig regulier onderhoud plaatsvinden. Daarnaast zal het 

meerjarenonderhoudsplan voor de tijd tot 2025 worden vastgesteld.  
 

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 blijven maken. Deze werkzaamheden vragen  in 

2019 de nodige extra aandacht en energie.  Ook deelname aan de Open 
Monumentendagen 2019 en andere PR- activiteiten, staan op de agenda. 

 
In 2021 zal de stichting vijftig jaren bestaan. Het bestuur zal dit jubileum op 
gepaste wijze vorm geven. 

 
   

 
Weert, 1 maart 2019 
 

Het bestuur van de Stichting Martinus Monument Weert 
namens deze,  

 
 
 

Frans van Tuel                     Martijn van der Linden                  Rob Slag 
               

voorzitter                            penningmeester            secretaris 


