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Nadat de Stichting op 19 februari 2015 door het ondertekenen van de statuten een feit werd, kregen 
we van de Belastingdienst op 3 maart 2016 het bericht dat we met terugwerkende kracht op 19 fe-
bruari van 2015 aangemerkt waren als een Algemeen Nut Beogende Instantie, oftewel een ANBI en 
tevens als Culturele ANBI. Deze status is belangrijk voor diegene die ons steunen omdat giften, on-
der voorwaarden, dan financieel aantrekkelijker zijn door gunstige aftrekmogelijkheden.

Het bestuur bestond het gehele jaar uit:
Jur Kingma, voorzitter
Helmig Kleerebezem, penningmeester (met assistentie)
Gerard Jacobs, secretaris
Giel van Hooff, bestuurslid
Ed Schulte, bestuurslid en webmaster
Geert de Weger, als gastlid

Na de enigszins vrijblijvende jaren, zit er nu meer lijn in de organisatie en kunnen de doelstellingen 
beter aangehouden worden.

Het bestuur is in 2016 zeven keer bij elkaar geweest voor overleg:
20160127 in Borne
20160316 in Utrecht
20160421 in Utrecht
20160602 in Utrecht
20160901 in Rotterdam
20160929 in Rotterdam
20161212 in Amersfoort

Hierbij werd er gesproken over organisatorische zaken, de Kranendagen en de diverse objecten. 
Van de bijeenkomsten zijn notulen gemaakt.

De Website had enige (technische) problemen vanwege de provider en er werd gediscussieerd over 
een eventueel nieuwe site, echter na een opfrisbeurt en een nieuwe provider kan de oude weer een 
tijdje mee.

Vanaf april werd er aan de plannen gewerkt voor de Kranendag 2016 en deze vond plaats op 7 ok-
tober 2016. Om de prijs voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden werd de dag beperkt tot 
een excursie op de Delta terminal van de ECT, met daarna een rondrit over de Maasvlakte II. De 
start was in de kantine van de voormalige RDM, en dit was tevens ook het eindpunt met natuurlijk 
de nazit en de borrel. De indruk was dat het een zeer geslaagde dag was, een goede reden om ook 
in 2017 weer zo’n dag te organiseren.

Iets nieuws was, wat later onze “Kranenverwendag” werd genoemd, een rondje om de noord in de 
provincies Friesland en Groningen. Op 28 juli 2016 startten we, d.w.z. het voltallige bestuur, echter 
zonder Ed, bij Structal in Franeker en gingen via Oostrum (bij Dokkum), Zoutkamp en Stad Gronin-
gen naar Westerbroek bij Scheepswerf Leeuwerke, om op die locaties erfgoed van kranen te bekij-
ken. De tocht geschiedde geheel op eigen kosten van de bestuursleden. Gezien de naam die aan 
deze dag gegeven werd, was deze tot volle tevredenheid en zal ook in 2017 zeker weer op de 
agenda komen.

Begin september kwam Gerard met KENZ overeen dat de biografie van KENZ afgemaakt kon wor-
den. Onder auspiciën van NedSEK werd er een voorstel aan KENZ gemaakt en het manuscript kon 
afgemaakt worden met assistentie van Jur en Giel. Het drukwerk zou door KENZ direct bij de druk-
ker besteld worden. Het boek zou op 25 november 2016, tijdens een jubileumfeest gepresenteerd 
worden en die datum werd voor wat betreft het drukken van het boek gehaald, echter vanwege in-
terne redenen kon de presentatie bij KENZ geen doorgang vinden. Uiteindelijk zou de presentatie 
op 17 februari 2017 plaats vinden, echter niet zo formeel als in eerste instantie bedoeld en alleen 
Gerard was hierbij aanwezig. Ook NedSEK kreeg een aantal exemplaren welke vrij aan de man ge-
bracht kunnen worden.
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Voor de promotie van het kranen erfgoed is er in het blad Monumentaal een artikel gepubliceerd, op 
22 oktober 2016 hielden Giel, Helmig en Gerard samen met Henne Koster lezingen over Figee en 
aanverwante industrieën voor Industriecultuur Haarlem en HollandRoute en in samenwerking met 
de Stichting ’t Groene Hart werd er, ‘s avonds op 15 november 2016, door Gerard een lezing ge-
houden over de kranen langs de Merwede, voor de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessen-
dam.

Ook aan de verzameling lezingen van de Kranendag 2015 “Haal op die Hijs” werd in 2016 driftig 
gewerkt om een publicatie mogelijk te maken, het mocht echter nog niet zover komen en het project 
wordt in 2017 voortgezet.

In het kader van het behoud van het erfgoed werden diverse activiteiten voortgezet, dan wel gestart. 
NedSEK is betrokken bij de volgende projecten:

- Het Paard van Noord in Amsterdam-Noord; de financiering is zo goed als rond.

− De Hijsinstallatie van het voormalige Landbouwbelang in Weert; een voorstel is gedaan, het 
wachten is op een start.

− De Lange Arm in Gouda; de installatie zal worden behouden, rest nog enig nawerk.

− De Kraanbaan in Laren; de installatie is beschermd, rest nog een eventuele presentatie.

− De Conrad-Stork kranen in de Hunzehaven in Groningen; alleen de technische gegevens 
dienen nog verwerkt te worden met een eventuele nieuwe presentatie.

− De Conrad-Stork kranen in de Laakhaven in Den Haag; rest nog een eventuele presentatie.

De twee Kangoeroe kranen in Sluiskil werden, ondanks diverse pogingen om lokale acties teweeg 
te brengen, gesloopt.

De promotieactiviteiten hebben geleid tot de eerste donateurs, nog niet veel maar die vragen wel 
aandacht en er zullen nog meer promotieactiviteiten nodig zijn om het aantal te vergroten.
Een vouwfolder is dit jaar samengesteld en kan daarbij behulpzaam zijn.

We zijn tevreden met de toenemende bekendheid van NedSEK en de vergroting van het maat-
schappelijk draagvlak voor het behoud van het erfgoed van kranen, zodat ook 2017 wel weer een 
druk jaar zal worden.

Door: Gerard Jacobs (secretaris NedSEK)

Goedgekeurd op 23 februari 2017.

Jur Kingma, voorzitter
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