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-In 2015 waren de volgende personen verbonden aan de Stichting : 
 
Dagelijks Bestuur : 
Jef Joosten voorzitter, 
Martha Smyth-Hamers secretaris, 
Jan Mommertz penningmeester. 
 
Overige bestuursleden : 
Jacques Ritzen, Frits Stroink ,Henri van Lidth de Jeude 
 
-We vergaderen elke tweede woensdag van de oneven maand t.w. januari-maart-mei-september-
november en indien daar aanleiding toe is ook tussendoor. Niet in juli wegens vakantie. 
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 
van bovengenoemde personen . 
Op 14 december 2015 153 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. 
 
-Onze voornaamste doelstelling is : Zorgen voor het behoud en bescherming  van het Beschermde 
Dorpsgezicht Amstenrade en alert zijn op ontwikkelingen die inbreuk of afbreuk doen aan het Beschermde 
Dorpsgezicht Amstenrade. 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 zijn onze pogingen daartoe mislukt . 
 
Mevrouw Smyth geeft regelmatig , op verzoek van groepen , rondleidingen door het BDA gebied en de door 
de kerk. 
Het secretariaat wordt regelmatig voor documentatiemateriaal geraadpleegd b.v.        (Lou Spronck , Paul 
Bronzwaer ). 
Ook houden we contact met “ zusterverenigingen “. 
 
-In mei 2015 werd onze voorzitter Jef Joosten ernstig ziek en werd in een Verpleegkliniek opgenomen. Dat 
was een zware klap voor de Stichting BDA. Wij moesten plotseling zijn kennis en kunde missen. Door ziekte 
en vergrijzing zijn verschillende leden niet langer in staat hun activiteiten voor 100% uit te oefenen. We 
moeten dringend op zoek naar nieuwe leden. Daarvoor stuurden we documentatiemateriaal naar 
verschillende personen , waarvan we denken , dat zij geïnteresseerd zijn in de Stichting BDA. 
 


