STICHTING DAMSTER KLOKKENSPEL - APPINGEDAM.
JAARVERSLAG 2018.
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. Ook in 2018 zijn er weer de gebruikelijke
beiaardbespelingen geweest, telkens op de zaterdag, verzorgd door onze
stadsbeiaardier Adolph Rots.
Bijzondere activiteiten.
In het kader van “Terug naar het begin” een mix van muziek, theater, poëzie,
literatuur, dans en beeldende kunst waarin we zoeken naar kunstvormen die het
publiek verrassen, overrompelen, ontroeren en/of betoveren, heeft onze
stichting een concert georganiseerd waarin het carillon was te beluist eren
samen met de Winkler Prins Harmonie uit Veendam. Dit concert vond plaats op
zaterdag 26 mei nabij de toren tijdens de weekmarkt. Er was tijdens dit concert
veel publiek aanwezig waarbij het weer ook zeker prima meewerkte.
Op 9 juni was er een “Open Torendag” waar drieëndertig bezoekers een klim
gemaakt hebben naar de bovenste trans van de toren om aldaar van het uitzicht
te genieten en uiteraard halverwege de beiaardier hebben zien spelen. De
bezoekers kregen een rondleiding en een demonstratie te z ien van het carillon.
Enkele jeugdige bezoekers hebben ook zelf even mogen spelen op de beiaard.
Leuk was het om ook Chinese bezoekers aan te treffen die de gang maakten
naar het carillon. Ook beneden bleven mensen staan te luisteren en konden ze
via een beeldscherm genieten van de verrichtingen van onze stadsbeiaardier.
Daarnaast organiseerde de stichting traditiegetrouw weer de jaarlijkse
zomerconcerten op 7, 14 en 28 juli vanaf 15.00 uur op de beiaard door Adolph Rots.
Ook op de “Open Monumentendagen” is onze stichting actief geweest op zaterdag 8
september. Van 13.00 tot 16.00 uur konden bezoekers de toren beklimmen en werd
het carillon door de beiaardier bespeeld. Ook bij de beide laatste activiteiten was er
steeds een beeld- en geluidverbinding met de begane grond, opdat de bezoekers ook
beneden de beiaardier konden zien spelen.
Andere activiteiten.
In dit jaar is het stichtingsbestuur verder gegaan met fondswerving voor de restauratie
en betere toegankelijkheid van de toren en is er een aantal fondsen aangeschreven.
Een aantal subsidiënten heeft inmiddels gereageerd, waaronder het SNS-fonds
Eemsmond. Veelvuldig wordt er overleg gevoerd hierover met de gemeente
Appingedam

Verder zijn er ontwikkelingen aangaande het plaatsen van een carillon in de vijver bij
het Harddraversplein. Hierover is contact met Simon Laudy en met de gemeente
Appingedam.
Bestuurssamenstelling.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de loop van het jaar veranderd. Na
vele jaren neemt de heer Dijkstra afscheid van het stichtingsbestuur. De heer Dijkstra
blijft wel beschikbaar om adviezen te geven en blijft ook sleutelbewaarder.
Ook de heer Groenewolt heeft aangegeven dat 2018 zijn laatste jaar is als bestuurslid.
De heer Groenewolt wil wel desgewenst zijn steentje uitvoerend blijven bijdragen.
Eén en ander betekent dat de bestuurssamenstelling er nu als volgt uitziet:
Dhr. M.C. van Hoorn, voorzitter
Dhr. J. Wolthof, secretaris
Dhr. R. Hadders, penningmeester / vice-voorzitter
Mevr. M. Samplonius, bestuurslid / pr-zaken
Mevr. D.de Vries, bestuurslid / notuliste
Het stichtingsbestuur wordt bijgestaan door de heer A. Rots, stadbeiaardier.

Aldus opgemaakt op 01 maart 2019 te Appingedam
Stichtingsbestuur Damster KlokkenSpel – Appingedam
J. Wolthof, secretaris

