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In 2016 is een kazemat in woonwijk ’t Vliet in Leusden weer zichtbaar gemaakt. Het doet nu
dienst als glijbaan.
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In (Grebbelinie) maand mei doet de Stichting Grebbelinie met het Utrechts Landschap een
excursie door de Schammer.
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Het bestuur
De Stichting Grebbelinie is opgericht op 6 december 2002. Ze wordt gevormd door een
bestuur van 3 tot 6 personen en een aantal bijzondere medewerkers, die vanuit hun eigen
specialisaties en achtergronden het bestuur van advies dienen. Het bestuur behandelt in
vergaderingen lopende zaken en actuele onderwerpen, die worden aangedragen via eigen
medewerkers, of organisaties langs de linie.
Bestuursleden in 2016
Bert Rietberg – Voorzitter
Hans van der Veen – Secretaris
Ted Smeding – Penningmeester
Leo van Midden – Algemeen bestuurslid
Gerard Muller – Algemeen bestuurslid
Rob Meeuwisz – Algemeen bestuurslid
Jan de Vries – Bijzonder medewerker
Geo van Geffen – Bijzonder medewerker
Kjeld Douma – Bijzonder medewerker
Kees van de Waal – Bijzonder mederwerker
Jos Rams – Bijzonder medewerker
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Kroniek 2016
Viermaal vergadert de Stichting Grebbelinie in 2016. Plaats van handeling is de Dorpstraat in
Renswoude, gastheer is Jan de Vries.
In het bestuur hebben de volgende mensen zitting: Bert Rietberg (voorzitter), Ted Smeding
(penningmeester), Leo van Midden, Gerard Muller, Rob Meeuwisz (Algemeen
Bestuursleden). In de loop van het jaar dient Hans van der Veen zich aan. Hij wordt
aangesteld als secretaris. Het bestuur bestaat vanaf dat moment voor het eerst uit 6 personen.
In 2016 werden de volgende nieuwe folders over forificaties vervaardigd: Asschatterkeerkade,
Pantherstellung, Roffelaarskade, Hoornwerk aan de Spees en Valleistelling Veenendaal.
Drie nummers van het donateursblad Grebbelinie in Beeld verschijnen met een omvang van
24-28 pagina's per nummer. De eindredactie en beeldredactie is in handen van Ted Smeding.
Tekstredactie wordt gedaan door Bert Rietberg. Kjeld Douma, Gerard Muller, Leo van
Midden en Jan de Vries schuiven afwisselend aan bij de redactie. Ook diverse gastschrijvers
leveren interessante artikelen.
De samenwerking met de Stichting Grebbelinie in het vizier krijgt meer vorm. Bij de opening
van de Duitse bunker wordt een brochure aangeboden en met name Leo van Midden draagt
ook aan de praktische werkzaamheden bij. In Grebbelinie in Beeld wordt voortaan ruimte
vrijgehouden voor deze collega's uit Woudenberg.
Tijdens de eerste Monumentendag wordt een rondleiding gedaan door Ted Smeding. Er blijkt
opnieuw veel belangstelling voor deze wandeling door het Werk aan de Glashut.
Met het VVV Scherpenzeel wordt voor de vierde maal de Grebbeliniewandeltocht
georganiseerd. Opnieuw komen honderden wandelaars in mei naar de linie om 10, 20 of 40
kilometer te wandelen.
In de zelfde (Grebbelinie)maand mei doet de Stichting Grebbelinie met het Utrechts
Landschap een excursie door de Schammer.
Leo van Midden maakt progressie in zijn studie m.b.t. de Pantherstellung. Nieuwe gegevens
komen boven water.
Tijdens een velddag in het voorjaar wordt eindelijk kazemat 142 teruggevonden in de Linie
van Juffrouwwijk langs de Emminkhuizerlaan. Er worden plannen gemaakt die voorgelegd
zullen worden aan Staatsbosbeheer.
Hans van der Veen vertegenwoordigt de stichting bij bijeenkomsten rond het thema Sporen
van Oorlog Eemland.
In Museum Veenendaal wordt in oktober een dag georganiseerd rond de Grebbelinie. De
Stichting Grebbelinie werkt hierbij samen met de HVOV, Stichting de Greb, Nederland
Paraat en de Cultuurfabriek. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Rob Meeuwisz identificeert restant gietstalen kazemat bij De Spees.
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Op één van de velddagen in de linie worden gps-gegevens verzameld t.b.v. een pilot met de
RCE. Hierbij draagt de Stichting Grebbelinie gegevens over voor de kaart van
verdedigingswerken die door de RCE wordt beheerd.
Via Kjeld Douma en de Stichting Menno van Coehoorn ontvangt de Stichting Grebbelinie
artikelen en knipsels voor het linie-archief.
Diverse rondleidingen worden gedaan voor o.a. de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal en
Basisschool De Schakel uit Veenendaal.
Een Grebbeliniegame wordt getest door Leo van Midden met aanhang. Hierbij wordt
samengewerkt met een Grebbelinieondernemer en de Gebiedscoöperatie O-gen. Het betreft
een outdoorgame met digitale aspecten.
In februari wordt een intentieverklaring getekend door de gemeente Renswoude,
Recreatieondernemers Grebbelinie, Staatsbosbeheer en de Stichting Grebbelinie om het
beheer van de linie in en om Renswoude samen aan te pakken. In de tweede helft van het jaar
zijn de vergunningen en werkomschrijvingen gereed en gaan de werkzaamheden van start.
Gaten in het pad worden gedicht, takken worden weggesnoeid en een kazemat wordt
zichtbaar gemaakt. Jan de Vries bereidt de werkzaamheden voor.
Geo van Geffen levert een aantal fotoseries, met name rond de projecten in Leusden.
Ted Smeding verzorgt wederom een fraai verzorgd jaarverslag 2015.
Het aantal donateurs groeit licht in 2016 tot ruim boven de 100. Het donateursblad gaat
voortaan ook naar historische verenigingen, waar ruilabonnementen worden afgesproken.
De Stichting Grebbelinie participeert in het Platform in Woudenberg met o.a. een rondleiding
over de Roffelaarskade. Hierbij wordt tevens de nieuwe folder geintroduceerd.
Gerard Muller begeleid een initiatief rond de kazemat in Veenendaal. De kazemat wordt
voorzien van een gewijzigd paneel dat beter aansluit bij de vragen van bezoekers.
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Doelstellingen 2017
Met de aanwijzing van de Grebbelinie tot Rijksmonument begint de Stichting Grebbelinie aan
een nieuw hoofdstuk van haar bestaan. Niet langer is het bereiken van rijksbescherming het
primaire doel, maar kan er meer dan voorheen gewerkt worden aan het verwerven en delen
van kennis.
Onderzoek
De projecten in de Grebbelinie, zoals bij het Fort aan de Buursteeg, brengen nieuwe feiten
boven water. Bij graaf- en baggerwerkzaamheden worden sporen ontdekt, die de Stichting
Grebbelinie in kaart brengt door fotografie en studie. De Stichting Grebbelinie gaat actief
samenwerkingverbanden aan om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.
In de diverse archieven zal het onderzoek in de Memoriën der Genie ook in 2017 worden
voortgezet.

Kennis delen
De Stichting Grebbelinie deelt kennis met betrokken partijen, zoals RWS, de provincies
Utrecht en Gelderland, Gebiedscoöperatie O-gen en gemeenten. In voorkomende gevallen
wordt van deze instanties verwacht dat zij het werk ‘mede mogelijk maken’, door het leveren
van kennis of middelen. Wanneer bijzondere feiten aan het licht komen, zal desgewenst
gezocht worden naar vormen van publicatie, door middel van artikelen op de website
www.grebbelinie.nl of berichten in lokale/regionale kranten.
Donateurs
De Stichting Grebbelinie streeft in 2017 naar uitbreiding van het aantal donateurs. Deze groep
vertegenwoordigt mede het draagvlak voor haar activiteiten in het gebied en zorgt voor de
inkomsten die nodig zijn om onderzoek te doen en te publiceren. Bovendien kan deze
betrokken groep in de toekomst mogelijk van extra betekenis worden wanneer vrijwilligers
worden gezocht voor onderhoud of ‘gidsen’.
In 2017 zal worden gewerkt aan het uitbreiden van activiteiten voor haar donateurs, zoals
fiets- en wandeltochten/excursies. Bovendien wordt er in het gebied bekeken of er voordelige
afspraken kunnen worden gemaakt met ondernemers in de Grebbelinie(recreatie).
Grebbelinie in Beeld
Sinds april 2011 wordt een donateursblad gemaakt Grebbelinie in Beeld, dat ook in 2017
driemaal zal uitkomen. De kosten moeten worden gedekt door donateurinkomsten, losse
verkoop, advertenties en een samenwerkingsverband met de Grebbelinie-ondernemers.
Het blad wil een belangrijke bindende factor zijn tussen vrijwilligers, ondernemers en
donateurs die de bijzondere kwaliteiten van het gebied kennen en daar op hun eigen manier
uitdrukking aan willen geven.
Het verzorgen van rondleidingen
De Stichting Grebbelinie levert gidsen voor diverse rondleidingen binnen de Grebbelinie.
Bekende locaties voor rondleidingen zijn o.a. Fort aan de Buursteeg, Fort Daatselaar en het
Werk aan de Glashut.
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Het weer was prachtig. De Romeinen bezochten het Werk
aan de Spees (Betuwestelling) in mei 2016.

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2015 behoort de Stichting Grebbelinie tot de groep van culturele instellingen met een
(culturele) ANBI-status. ANBI is een afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Met deze status mogen donateurs de giften aan de Stichting Grebbelinie aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting.
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Balans
Balans 2016
2016

2015

365,00

365,00

Liguide middelen
Bank

4.105,66

11.249,42

Totaal

4.470,66

11.614,42

4.114,42
-1.023,76

3.304,95
809,47

Vooruitontvangen bedragen

1.380,00

7.500,00

Totaal

4.470,66

11.614,42

Vlottende activa
Voorraden

Eigen vermogen
Resultaat

Toelichting balans
De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs
(vvp).
Voor periodiek Grebbelinie in Beeld geldt een vvp van € 1,- per stuk. Verkoopprijs: € 2,Voor Bestek Engelaar geldt een vvp van € 1,50 per stuk. Verkoopprijs: € 3,Voor wandel/fietsgids geldt een vvp van € 5,- per stuk. Verkoopprijs € 9,95
Gemakshalve wordt uitgegaan van een 'ijzeren voorraad' van 100, 10 en 50 stuks voor
resp. Grebbelinie in Beeld, Bestek Engelaar en wandel/fietsgids.
Berekening:
Voorraad
Grebbelinie in Beeld
Bestek Engelaar
Wandel/fietsgids

aantal

vvp
100
€ 1,00
10
€ 1,50
50
€ 5,00

totaal per 31 december 2016
€ 100,00
€
15,00
€ 250,00
€ 365,00
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Vooruitontvangen bedragen, subsidie Gebiedscoöperatie O-gen
Per 31 december 2015 staat op de balans € 7.500,00
Bestaande uit:
Subsidie folders Grebbelinie
Subsidie cartografie Cultuurhistorische Gids
Minus uitputting 2016
Stichting Matrijs factuur dd 24-05-2016
Barbulet Media factuurnr 463

Blijft nog over

€ 3.750,00
€ 3.750,00

naar resultatenrekening 2016
naar resultatenrekening 2016

€ 3.750,00 -/€ 3.725,00 -/-

naar resultatenrekening 2016
naar resultatenrekening 2016

€ 25,00

Restant tgv resultatenrekening
2016

Per 31 december 2016 staat op de balans € 1.380,00
Bestaande uit:
Bijdrage werkzaamheden vrijwilligers, hier staan nog geen kosten tegenover.
Kosten m.b.t. deze subsidies komen ten laste van 2017.
Gemeente Renswoude
Staatsbosbeheer

€ 1.000,00
€ 380,00
€ 1.380,00
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Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening 2016
2016

2015

Opbrengsten
Donaties
Subsidie Grebbeliniemaand mei
Rondleidingen/advies
Omzet verkoop
Subsidie Gebiedscoöperatie O-gen
Totaal opbrengsten

1.940,00
0,00
165,00
489,00
7.500,00 1)
10.094,00

2.092,00
2.762,24
185,00
328,00

5.367,24

Kosten
Bankkosten
Onkostenvergoeding rondleiders
Portikosten
Boekuitgave Cultuurhistorische gids
Diverse flyers vanuit subsidie O-gen
Drukwerk
Directe kosten Grebbeliniemaand mei
Lidmaatschap O-gen
Overige uitgaven incidenteel

133,83
0,00
1.452,00
3.750,00 2)
3.725,00 3)
1.170,72
0,00
0,00
886,21

125,52
60,00
690,00

3.038,25
594,00
50,00

Totaal kosten

11.117,76

4.557,77

Resultaat

-1.023,76

809,47

Toelichting winst- en verliesrekening
Donaties
De stichting streeft er na om het aantal donateurs de komende jaren uit te breiden naar minimaal
250 en zal door middel van het verspreiden van flyers en het organiseren van rondwandelingen
binnen de Grebbelinie proberen dit doel te verwezenlijken.

2016
Donaties particulier
Donatie vanuit verenigingen/stichtingen

2015

€ 1.725,00 € 1.877,00
€ 215,00 € 215,00
€ 1.940,00 € 2.092,00
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Totaal donateurs in 2016 gerangschikt naar woonplaats:
Almelo
Amerongen
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Austerlitz
Baarn
Barneveld
Bunschoten-Spakenburg
Capelle aan den Ijssel
De Klomp
Doorn
Dronten
Ede
Elst (Gld)
Goes
Gouda
Harderwijk
Heerenveen
Heerhugowaard
Hellevoetsluis
Hilversum
Hoevelaken
Hoogland
Ijmuiden
Landsmeer
Leiden
Lelystad
Leusden
Maarn
Nijkerk
Odijk
Oldenzaal
Oosterbeek
Oosterhout
Opheusden
Opperdoes
Overberg
Papendrecht
Prinsenbeek
Putten
Renswoude
Rhenen
Rozenburg ZH
Scherpenzeel
s-Gravenhage
Sint Jansklooster
Stoutenburg
Uitgeest
Utrecht
Veenendaal
Vriezenveen

1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
16
1
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Wageningen
Woudenberg
Totaal donateurs in 2016

1
1
102

Omzet verkoop
Verkoop losse nummers Grebbelinie in
Beeld
Verkoop fietsgidsen
Recreatieondernemers (100 stuks à € 2,- + 1/4e adv ruimte)

2016

2015

€ 49,00
€
€ 440,00
€ 489,00

€ 48,00
€ 60,00
€ 220,00
€ 328,00

2016

2015

€ 848,00
€ 522,72
€ 200,00
€1.170,72

€2.544,00
€ 756,25
€ -262,00
€3.038,25

Drukwerk
Grebbelinie in Beeld
Flyers
Vergoeding flyer Fort a/d Buursteeg ivm logo

Subsidie Gebiedscoöperatie O-gen
Uitputting van de subsidie € 7.500,- (van een totaal van € 8.770,24) van Gebiedscoöperatie O-gen
ontvangen op 23 december 2015.
Bestaande uit:
Subsidie folders Grebbelinie
Subsidie cartografie Cultuurhistorische Gids
Minus uitputting 2016
Stichting Matrijs factuur dd 24-05-2016
Barbulet Media factuurnr 463
Blijft nog over

1)
1)

€3.750,00 Balans 2015
€3.750,00 Balans 2015

2)
3)

€3.750,00 -/€3.725,00 -/€

Overige uitgaven incidenteel
Aanschaf oude voorschriften
Herdruk Grebbeliniepaneel
Huurfietsen veldwerk
Markeringsstickers Grebbeliniepad
Brochure archeologisch onderzoek Glashut

25,00 Tgv resultatenrekening 2016
2016

€
€
€
€
€
€

175,00
535,43
25,00
125,78
25,00
886,21

2015
€
€
€
€
€
€

-

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2015 behoort de Stichting Grebbelinie tot de groep van culturele instellingen met een
(culturele) ANBI-status. ANBI is een afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.
Met deze status mogen donateurs de giften aan de Stichting Grebbelinie aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting.
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