STIF Jaarverslag over 2017
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende leden:
-A.J. Barnard, voorzitter
-G.R. de Weger, secretaris
-Mr. P.E. Plasschaert, penningmeester
-M. Overbeek, lid
Als adviseur traden op de heren P. Nijhof, R. Bulthuis, P. Geelen en H. Meijer.
Het bestuur kwam in 2017 twee maal bijeen. Daarnaast werden veel zaken via de
mail afgehandeld. Ook werden een paar locatie
Dit jaar was gefocust op het verschijnen van ons boek, ‘Fabrieksschoorstenen in
Nederland’ Na ruim dertig jaar voorbereiding met soms wisselende intensiteit heeft
de schrijver, onze voorzitter, zijn Magnum Opus kunnen presenteren. Werd er in het
laatste jaarverslag nog uitgegaan van ongeveer 400 pagina’s, inmiddels is natuurlijk
bekend dat het uiteindelijk 462 pagina’s zijn geworden. Op 25 augustus 2017 vond
de presentatie plaats in de voormalige kantine van het Philips gebouw op Strijp TQ
waar we te gast waren bij bouwbedrijf Goevaers dat de fabrieksgebouwen
renoveert. Ondanks dat er in het gebouw volop gewerkt werd, was er duidelijk
rekening gehouden met de komst van ruim honderd gasten. Een viertal sprekers
werden door de dagvoorzitter de heer Arno Boon, directeur BOEi, voorgesteld. De
sprekers, De heren Bodie Hoogedeure, Jos Parlevliet, Simon Kadijk en Arjan Barnard
spraken over de herinrichting van de gebouwen waar we te gast waren, over de
schilderijen van Heijenbrock met schoorstenen, over de risico’s van blikseminslag bij
kerktorens en fabrieksschoorstenen en over het gebruik van schoorstenen als
beeldmerk of in reclame. Aan het eind van 2017 waren er inmiddels 650 boeken in
omloop gebracht.
Voor de donateurs verschenen er slechts één nummer van “Rookpluimen”, maar
dat werd ruimschoots goedgemaakt door het verschijnen van het boek en het
versturen hiervan aan al onze donateurs.
Externe contacten werden onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), Harm Meijer Schoorsteenbouw, Donatus, Federatie Industrieel
Erfgoed Nederland en Heemschut.
De secretaris

