
Jaarverslag 2021 van de  stichting A.C. van Deventer

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
-mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter
-mr. drs. R.W. Wijnands, penningmeester
-mw. mr. drs. I. Pel-van Kleef, penningmeester beleggingen
-mw. drs. A. van Spaendonck-van der Veen, secretaris

De heer Wijnands is herbenoemd als penningmeester voor een periode van vier jaar.

Het bestuur heeft dit jaar vier keer vergaderd, waarvan als gevolg van de Coronamaatregelen

eenmaal digitaal. Het beheer van het vermogen en de beoordeling van de subsidieaanvragen stonden

zoals steeds centraal. Door het defensieve beleggingsprofiel kon ook dit jaar ondanks de economische

gevolgen van de aanhoudende Coronacrisis opnieuw met een positief rendement worden afgesloten.

Dit jaar is de website van de stichting in een nieuw jasje gestoken om deze wat eigentijdser,

professioneler en gebruiksvriendelijker te maken. Ook is het logo van de stichting vernieuwd. Het

visualiseert nu het verbindende element van de stichting door een cirkel van zes huisjes (de dorpen

die onder de gemeente Renkum vallen).

Het periodiek overleg met het college van B&W van de gemeente Renkum heeft dit jaar niet

plaatsgevonden. Wel heeft op 30 maart in het gemeentehuis de postume uitreiking door

burgemeester A. Schaap van de erepenning van de gemeente Renkum aan de voormalige secretaris

van het stichtingsbestuur, de op 28 december 2020 overleden heer J. Zeeman, plaats gehad als

erkenning voor zijn vele verdiensten voor de gemeente Renkum.

Naast de vele schriftelijke en mondelinge contacten met aanvragers van subsidies hebben

bestuursleden diverse gesubsidieerde activiteiten bijgewoond. Met name valt hier te noemen het

uitgestelde met zon overgoten straatfeest op 5 september ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan

van de Van Deventerweg, waarbij bestuursleden de eer hadden om “de heer A.C. van Deventer” in

levende lijve te ontmoeten en hem konden vertellen dat de door hem in 1909 in het leven geroepen

stichting nog steeds groeit en bloeit. Voorts heeft het voltallige bestuur een kennismakingsgesprek

gehad met de heer R. Weijers, de nieuwe directeur van het Airborne Museum.

Het totaal bedrag aan schenkingen bedroeg dit jaar € 35.000.


