STICHTING DAMSTER KLOKKENSPEL - APPINGEDAM.
JAARVERSLAG 2019.
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, over een groot gedeelte van het
jaar, heeft onze stadsbeiaardier Adolph Rots ook een aantal andere bijzondere
beiaardbespelingen verricht voor onze stichting.
Bijzondere activiteiten.
Nadat op 7 juni de toren weer was schoongemaakt voor het zomerseizoen werd
de toren op 8 juni open gesteld voor de “Open Torendag” waar plm. vijftig
bezoekers de toren hebben bezocht en velen een klim hebben gemaakt. De
bezoekers kregen een rondleiding en een demonstratie te zien van het carillon.
Ook op de begane grond bleven mensen staan om te luisteren en via het
beeldscherm de verrichtingen te bekijken van de beiaardier.
Traditiegetrouw waren er ook dit jaar weer een drietal “zaterdagmiddagconcerten”, te weten op 6 en 27 juli en op 17 augustus met onze stadbeiaardier
Adolph Rots.
Op de “Open Monumentendagen” is onze stichting actief geweest op zondag 15
september. Van 13.00 tot 16.00 uur konden bezoekers de toren beklimmen en werd
het carillon door de beiaardier bespeeld. Hoogtepunt was de medewerking van de
Winkler Prins Harmonie uit Veendam waarbij het orkest en het carillon ook gezamenlijk
speelden. Eén en ander werd mogelijk gemaakt door de beeld- en geluidsverbinding
vanuit de toren. Er was veel publiek op de been en het bleek zeker in combinatie met
de bezichtiging van de praalwagens van de Damsterdag een geslaagde activiteit.
Andere activiteiten.
Op 6 april bezocht de heer A. Rots de Algemene ledenvergadering van de K.N.K.V.
Het hele jaar is het stichtingsbestuur verder gegaan met fondswerving voor de
restauratie en betere toegankelijkheid van de toren waarvan de kosten geschat zijn op
€ 300.000,- Een aantal fondsen is aangeschreven. Een aantal subsidiënten heeft
inmiddels gereageerd, waaronder het SNS-fonds Eemsmond met een toezegging van
€ 11.000,- . Veelvuldig wordt overleg gevoerd over de restauratie van de toren met de
gemeente Appingedam. Op 10 januari was er een overleg met de gemeente over het
carillon bij het Harddraversplein waarbij ook de heer Simon Laudy aanwezig was. De
ontwikkelingen omtrent het carillon in de vijver bij het Harddraversplein liepen het hele
jaar door.

Bestuurssamenstelling.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de loop van het jaar veranderd.
Mevrouw Samplonius heeft na een aantal jaren zitting te hebben gehad in het
stichtingsbestuur door verhuizing naar Assen haar bestuurslidmaatschap beëindigd.
Twee nieuwe bestuursleden hebben zitting genomen in het stichtingsbestuur, te weten
de heer M. Joustra en mevrouw B. van der Dussen.
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 / vicevoorzitter
Mevr. D.de Vries, bestuurslid / notuliste
Dhr. M. Joustra, bestuurslid
Mevr. B. van der Dussen, bestuurslid
Het stichtingsbestuur wordt bijgestaan door de heer A. Rots, stadbeiaardier.
De website wordt beheerd door Laura de Jager.

Aldus opgemaakt op 13 maart 2020 te Appingedam
Stichtingsbestuur Damster KlokkenSpel – Appingedam
J. Wolthof, secretaris

