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Jaarverslag 2006  
Stichting Beesels Keramisch Erfgoed. 
(vastgesteld tijdens bestuursvergadering op 31 januari 2007). 
 

Inleiding 
De akte van oprichting van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) werd op 21 april 2006 ten 
kantore van notaris Boerhof te Steyl ondertekend door het voltallige bestuur. 
In aansluiting daarop vond inschrijving in de het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel voor 
Fabrieken in Noord Limburg plaats. 
Vanaf de oprichting werd het bestuur van SBKE gevormd door de heren 
E.J.H. (Erik) Driessen, in de functie van voorzitter; 
A.M.G. (Fons) Verdonck, secretaris/penningmeester, 
H.J.M. (Henk) Stevens, lid en 
W.H.M. (Wim) Storms, lid. 
Het stichtingbestuur vergaderde sinds de oprichting vier maal. Deze officiële bestuursvergaderingen 
en de oprichting werden voorafgegaan door een aantal vergaderingen tijdens de voorbereidende fase. 
 
Presentatie nieuwe stichting. 
Op 26 mei 2006 vond de eerste publieke presentatie plaats in aanwezigheid van veel 
belangstellenden. Naast het College van Burgemeester en Wethouders van Beesel waren ook veel 
media vertegenwoordigd. De presentatie vond plaats in de ateliers van KeramischEIndustrie St Joris 
te Beesel, de plek waar veel kunstwerken ontstaan zijn. In alle lokale, regionale en provinciale media 
werd ruimschoots aandacht besteed aan de oprichting en de doelstelling van SBKE. 
Tijdens de tweejaarlijkse keramiekmarkt in Swalmen kon de prille stichting zich in een eigen stand 
presenteren Het leverde veel positieve respons op. 
Bij de opening van Herberg de Bongerd in het (vernieuwde) centrum van Beesel oogstte de 
presentatie van de stichting veel waardering. 
 
Activiteiten. 
De reeds in 2005 uit Arnhemse kerk verworven keramische reliëfs werden verder schoon gemaakt en 
gerestaureerd. Het plan om beide reliëfs na reparatie en restauratie in het voorjaar van 2007 te 
plaatsen in Sjpiëkershofin het centrum van Beesel verkeren in een vergevorderd stadium/ 
Uit een voormalige kapel in het centrum van Utrecht kon van particulieren een in Beesel vervaardigd 
keramisch altaar aangekocht worden. Met het bestuur van de parochie lopen gesprekken om het 
blijvend in de Beeselse kerk te plaatsen. 
Verder is een inventarisatie formulier ontworpen ten behoeve van het registreren van Beesels 
keramisch werk, zowel voor algemene doeleinden alsook eigen aanwinsten. 
De stichting heeft een eigen website (www.sbke.nl) die alom veel lof ontvangt voor de hoge kwaliteit. 
Naast algemen informatie kan de voortgang van diverse projecten via de website worden gevolgd. In 
de loop van 2006 werd er een inventarisatie van uit de Beeselse keramische ateliers afkomstige 
kunstwerken in de openbare ruimte in Nederland aan toegevoegd. 
De stichting heeft ten behoeve van de Roermondse stadsgidsen een voorlichtingsbijeenkomst 
verzorgd over keramiek in het algemeen en Beesels keramisch werk in het bijzonder. De waardering 
voor deze informatie was heel groot. 
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Aanwinsten. 
Naast de eerder genoemde, door de stichting verworven, reliëfs en het altaar werd ons een 
metershoog keramisch wandreliëf van St Christoffel geschonken door een particulier. 
Eveneens van een particulier ontving het bestuur een 30 cm. hoog Madonna-beeldje, destijds 
vervaardigd bij St Joris. 
Door de erven van een overleden inwoner van Beesel werd een keramisch beeld geschonken. 
 
 
Financiën. 
Omdat de stichting volledig afhankelijk is van subsidies en donaties is er veel energie gestoken in het 
benaderen van een aantal potentiële donateurs en het aanschrijven van fondsen. De eerste positieve 
resultaten hebben zich inmiddels aangediend. 
Er wordt jaarlijks een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven opgesteld. 
 
Toekomstplannen. 
Allereerst staat definitieve realisering van plaatsing van de twee reliëfs op de rol. 
Daarnaast heeft plaatsing van het keramisch altaar hoge prioriteit. 
Het bekendheid geven aan (activiteiten van) de stichting behoeft en heeft structureel aandacht. In het 
voorjaar van 2007 staat een algemene informatie avond in Beesel op het programma. 
 
 
 
Beesel, januari 2007. 
Fons Verdonck, secretaris. 
 


