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In 2016 waren de volgende personen verbonden aan de Stichting :
P.v.v. Voorzitter :

De heer Henri van Lidth de Jeude .Hij vervangt Jef Joosten tot nader datum.

Secretaris :

Mevrouw M.M. Smyth-Hamers.

Penningmeester :

De Heer Jan Mommmertz.

Overige bestuursleden: De heer Jacques Ritzen, de heer Frits Stroink , de heer Huub Franssen , de heer
Jeroen Krijnen , de heer Rob Spierings .

We vergaderen elke tweede woensdag van de oneven maand t.w. januari, maart, mei, september en
november. Niet in juli vanwege de vakantie.
In 2016 hebben we vergaderd op 13 januari, 9 maart, 11 mei, 14 september en 7 december (i.p.v.
november).
Locatie : Gemeenschapshuis, “Oud Dorp “ Hagendorenweg 10 , 6436CS Amstenrade.
De financiële positie van de Stichting wordt bepaald door subsidies van de Gemeente Schinnen en donaties.
Het banknummer van de Stichting is : NL56Rabo0102706042
De Stichting ontving in 2016 : € 156,25 van de Gemeente Schinnen.
Namens de Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade vormen twee personen, t.w. de Heer Jan
Mommertz en Mevrouw Martha Smyth-Hamers , samen met Pastoor W.Jacobs de Stichting
Onderhoudsfonds Kerkorgel Amstenrade. De heer Jan Mommertz is penningmeester , mevrouw Martha
Smyth-Hamers is secretaris , pastoor W.Jacobs is voorzitter.
Onze voornaamste doelstelling is : zorgen voor 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 verzorgt Mevrouw Smyth regelmatig rondleidingen door het
gebied en vooral door de neo-gothische kerk, die tot Provinciaal Erfgoed behoort. Zo was er op 20 mei een
rondleiding voor de leden van de “Stichting de Drie Ringen“.

Op 18 juni maakten we gezamenlijk een excursie naar het geklasseerd dorpsgezicht Oud-Rekem (B).
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Op 18 september vond op initiatief van de Stichting BDA een jubileumconcert
plaats. Organist Tjeu Zeijen bespeelde het monumentale Pereboom&Leyser orgel
in onze parochiekerk. Het concert vond plaats t.g.v. het feit, dat het orgel 150 jaar
geleden in onze parochiekerk geplaatst werd. In 1992 vond een grote restauratie
van het orgel plaats, ook op initiatief van de Stichting BDA en sindsdien is de
Stichting BDA nauw betrokken gebleven bij het orgel.
Voor dit jubileumconcert ontving de Stichting BDA € 150 van de Gemeente
Schinnen, € 150 van de Rabobank en € 50 van de Fa. Bakkerij Hagedoren.

In verband met de a.s. Gemeentelijke herindeling beraadden we ons over het instellen van z.g.
bestuurscommissies. Tevens rees de vraag : moeten we ons beperken tot een commissie op “ons“ terrein
d.w.z. het terrein BDA in strikte zin of een bredere, ruimere aanpak d.w.z. ook dorpsgezichten die niet door
de overheid beschermd zijn. Deze discussie loopt nog.

Op 7 december 2016 namen we, op gepaste wijze in een prettige ambiance, afscheid van twee prominente
medebestuursleden t.w. Jacques Ritzen, een van de oprichters van de SBDA in 1979 en Frits Stroink,
medebestuurslid sinds 1991.
Tevens worden de nieuwe functies voor het Dagelijks Bestuur vastgesteld:
Voorzitter :

de heer Henri van Lidth de Jeude;

Penningmeester :

de heer Huub Franssen;

Secretaris :

de heer Jeroen Kleijnen.

Jaarverslag gemaakt door M.M.Smyth-Hamers.
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