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-In 2015 waren de volgende personen verbonden aan de Stichting :
Dagelijks Bestuur :
Voorzitter: Jef Joosten
Secretaris: Martha Smyth-Hamers
Penningmeester: Jan Mommertz
Overige bestuursleden :
Jacques Ritzen, Frits Stroink, Henri van Lidth de Jeude
-De bestuursvergaderingen vinden elke tweede woensdag van de oneven maanden t.w. januari-maart-meiseptember-november plaats en indien daar aanleiding toe is ook tussendoor. In juli wordt wegens vakantie
niet vergaderd.
Locatie : Gemeenschapshuis Oud Dorp , Hagendorenweg 10 , 6436 CS Amstenrade.
-Banknummer NL56RABO0102706042.
De financiële positie van de Stichting wordt bepaald door subsidies van de Gemeente Schinnen en donaties.
Op 14 december 2015 werd een subsidie van 153,00 euro ontvangen voor het jaar 2014.
-Drie personen van de Stichting BDA zijn vertegenwoordigd in de Stichting Onderhoudsfonds Kerkorgel
Amstenrade t.w. Jef Joosten, Jan Mommertz en Martha Smyth-Hamers.
-De voornaamste doelstelling van de Stichting is: zorgen voor het behoud en de bescherming van het
Beschermde Dorpsgezicht Amstenrade en alert zijn op ontwikkelingen die inbreuk of afbreuk doen aan het
Beschermde Dorpsgezicht Amstenrade. Hiervoor werden meerdere ontwikkelingen bestudeerd en
besproken.
Om meer bekendheid te geven aan het BDA vroegen we de Gemeente Schinnen een bruin toeristisch
verwijzingsbord te plaatsen op de Allee met de tekst: Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade. Helaas kon de
gemeente hier tot nu geen gevolg aan geven.
Mevrouw Smyth geeft regelmatig, op verzoek van groepen, rondleidingen door het BDA gebied en de door
de kerk.
Het secretariaat wordt regelmatig door geïnteresseeerden voor documentatiemateriaal geraadpleegd.
Ook houden we contact met “zusterverenigingen“.
-In mei 2015 werd Stichtingsvoorzitter Jef Joosten ernstig ziek zodat hij zijn functie niet meer kon
waarnemen. Dat was een zware klap voor de Stichting BDA, die plotseling zijn kennis en kunde moest
missen. Er werd toen vastgesteld dat ook andere bestuursleden minder actief kunnen zijn en dat er
dringend naar nieuwe leden gezocht moest worden. Verschillende personen werden met het oog op een
bestuursfunctie in de Stichting BDA gecontacteerd en documentatiemateriaal werd hen overhandigd.
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