STICHTING DAMSTER KLOKKENSPEL - APPINGEDAM.
JAARVERSLAG 2021.

De stichting heeft tot doel het in stand houden van het in de toren in de Wijkstraat te
Appingedam aanwezige klokkenspel en uurwerk, het verzorgen van beiaardconcerten
en in het algemeen het bevorderen van alles wat met genoemde toren, klokkenspel en
uurwerk in de ruimste zin verband houdt. Naast de in opdracht van de gemeente
Appingedam wekelijks gedane zaterdagbespelingen vanaf 7 augustus tot en met 31
december 2021, heeft onze stadsbeiaardier Adolph Rots ook een aantal andere
bijzondere beiaardbespelingen verricht voor onze stichting.
Bijzondere activiteiten.
Het jaar 2021 is voor de stichting een bijzonder jaar geweest. Niet alleen
vanwege de beperking door het coronavirus, waardoor er vele festiviteiten geen
doorgang konden vinden, als wel door de restauratie van de Damster toren,
hetgeen het hele jaar 2021 in beslag nam. Het aantal door de stichting
georganiseerde concerten bleef dan ook beperkt tot drie carillonconcerten. Bij
deze concerten konden gelukkig steeds de coronaregels worden gehandhaafd .
Het was voor de beiaardier wel een “kruip-door-sluip-door”- route om bij de
speeltafel te komen, maar het lukte wel steeds.
Het carillon was op 31 juli voor het eerst weer te horen middels een
carillonconcert door onze stadsbeiaardier.
Een volgende activiteit op het Damster carillon was tijdens het weekend van de
Open Monumentendag. Op 11 september gaf Adolph Rots het tweede
carillonconcert over de stad. Een derde carillonconcert was er op zaterdag 11
december naar aanleiding van de 18e verjaardag van kroonprinses Amalia op 8
december.
Verder was het hele jaar 2021 de toren ingepakt ten behoeve van de restauratie.
Die restauratie bestaat uit het vervangen van de leien bedekking van de torenspits, het
herstellen van de voegen in het metselwerk, het schilderen van de toren, het
vervangen van de bedekking op de omloop en een revisie van de wijzerplaat.
Daarnaast worden zestien balken versterkt onder de klokkenstoel. Het schilderwerk
werd in verband met het weer in het voorjaar 2021 uitgevoerd. De
monumentencommissie onderzocht de originele kleuren van de toren uit 1835. De
huidige verflagen zijn gedocumenteerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal.
Ten tijde van de restauratie was het automatische carillon stil. Verder is er voor de
traprenovatie nog een gift ontvangen van de IOOF Ommelander Loge. Deze gift zal bij
de heropening van de toren in 2022 symbolisch worden overhandigd.

Bestuursactiviteiten.
Er zijn twee bestuursvergaderingen geweest, te weten op 22 juni en op 16 november
(digitaal via Teams). Op deze vergaderingen werd gesproken over de restauratie van
de toren, het aanbrengen van een nieuwe trap, de activiteiten van 2021 en de
jaarplanning voor 2022. Ook is er gezocht naar kandidaat-bestuursleden.
Een aantal malen is er overleg gevoerd met de gemeente over de bouwactiviteiten en
subsidieregelingen, te weten op 21 april, 14 juli, 24 augustus en 9 december. Dit
gebeurde steeds in wisselende samenstellingen met een enkele maal als toegevoegd
adviseur oud-bestuurslid Hiwe Groenewolt.
Verder is er gesproken met de Commissie Hemony Beiaard Middelstum op 1 juli
samen met wethouder Prins met in zijn portefeuille Cultureel Erfgoed over de subsidie
nu beide organisaties onder één gemeente vallen.
Bestuurssamenstelling.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de loop van het jaar 2021 niet
veranderd. Wel is er het afgelopen jaar gezocht naar kandidaat-bestuursleden en is
de heer Erik Ritzema bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. Dit zal
bekrachtigd worden in de eerste vergadering van 2022.
Eén en ander betekent dat de bestuurssamenstelling er in 2021 als volgt uitzag:
Dhr. M.C. van Hoorn, voorzitter
Dhr. J. Wolthof, secretaris
Dhr. R. Hadders, penningmeester / vicevoorzitter
Mevr. D.de Vries, bestuurslid / notuliste
Dhr. M. Joustra, bestuurslid
Vacature
Het stichtingsbestuur wordt bijgestaan door de heer A. Rots, stadbeiaardier.
De website wordt beheerd door Laura de Jager.

Aldus opgemaakt op 5 maart 2022 te Appingedam
Stichtingsbestuur Damster KlokkenSpel – Appingedam
J. Wolthof, secretaris.

