Jaarverslag 2017
2017 is een jaar geweest zonder veel opvallende gebeurtenissen. We noemen ze
hieronder in willekeurige volgorde.

De Stichting Monumentenbehoud
In 2016 is een van de bestuurders wegens ziekte een tijd uit de roulatie geweest.
Om dit op te vangen is zijn de volgende maatregelen genomen:
• Ten behoeve van de financiële administratie aansluiting gezocht bij De Goede
administratiekantoor.
• Ten behoeve van onderhoud en techniek is iemand op afroep beschikbaar.
Dorpsstraat 1. Conferentiecentrum Couwenbergh
Aan de Rabobank is een deel van het perceel van conferentiecentrum de Couwenbergh
verhuurd tbv een pinbox voor het inrichten van een geldautomaat. Hiermee blijft een publieke
functie op een centrale plek in de gemeenschap behouden.

Dorpsstraat 18. Café Bij Van Dijk’
De gelegenheid is verder uitgebreid met een overdekt terras aan de achterzijde,
met uitzicht op een nieuw ingerichte tuin.

Dorpsstraat 20. Tandtechnisch laboratorium
De benedenverdieping is opgeknapt door alle wanden te betegelen.
De verwarming is onderzocht ivm een vermeend waterlek. Er is gesproken over
isolatie van de voorgevel (dubbel glas). Huurders hebben aangegeven hier nog
even mee te willen wachten.

Dorpsstraat 22. De bedrijfswoning bij Café Van Dijk
De woning boven het café van ‘Van Dijk’ is opgeknapt en wordt nu door de uitbaters van het
café bewoond.

Dorpsstraat 82, 84. Vision2Music en werkplaats
Geen bijzonderheden

Dorpsstraat 86. Grand Café Stout
Geen bijzonderheden.

Bosscheweg 20. Medisch Centrum De Kapel
De problemen met de lift in het medisch centrum zijn aangepakt en voor zover het zich laat
aanzien aan het einde van het jaar volledig opgelost.
Dit geldt eveneens voor de problemen met het inbraakalarm.

Het bestuur gaat voor de komende jaren ervan uit om de stichting te consolideren en wordt
hierin gesterkt door de schenking voor tot en met 2021. Consolidatie is met name nodig om
in staat te zijn om structureel onderhoud te plegen en een buffer te hebben ivm grote
onzekerheid die de overheid uitstraalt met betrekking haar verandering van fiscaal beleid
inzake goede doelen organisaties die monumentenbeheer kan raken.

