Jaarverslag 2018 van de stichting LudgerKring Oost-Gelderland
Het bestuur vergaderde vijf keer in het jaar 2018. Daarnaast waren de werkgroepen actief. Voortvarend werd gewerkt
aan de voorbereiding van het project ‘Ludger (742-809), Bode, Zwerver en Vreemdeling’. Een oriënterend overleg vond
plaats met de Provincie Gelderland. Mogelijke subsidiënten werden benaderd. De resultaten waren voor de onderdelen
‘LudgerGlossy en symposium’ hoopgevend. Met schrijfbureau Vakmaten werd overlegd over een aanpassing van de
inhoud, omdat het eerste overleg in 2015 had plaatsgevonden. Ook met Museum Smedekinck te Zelhem waren
contacten over een Ludger-expositie. Voor de financiering van het LudgerPad werd opnieuw overlegd met Leader
Achterhoek en ook met de Provincie. De weg van Leader is een weerbarstige. Op 23 april 2018 werd een zgn. Pitch
gehouden voor de Lokale Actiegroep (LAG) van Leader Achterhoek. Het oordeel was positief, maar er was nog wel enig
huiswerk te doen.
Aanbevelingen waren:
• Verwerk advies van Achterhoek Toerisme (Meike Prollius).
• Kun je het vermarkten net zoals het Pieterpad?
• Geef goed aan waar de kosten zitten, bijvoorbeeld in de bewegwijzering.
• Kun je marketing niet uitbesteden aan het routebureau van Achterhoek Toerisme?
• Hoe staat het routebureau hierin? Willen ze zich verbinden aan het langjarig onderhoud?
• Voorbeeld van Gronings Pronkjewailpad.
• Moet de route digitaal, denk aan communicatie en marketing!!
• Beheersstichting kan dit project misschien wel betalen. Vanuit beheer en onderhoud moet er goed naar
gekeken worden. Zijn er vrijwilligers die zich langdurig willen verbinden aan dit wandelpad?
Op onderdelen heeft de LudgerKring hierop actie ondernomen, maar een probleem blijft de cofinanciering.
Mogelijkheden bij de Euregio werden geopperd, zonder verdere actie overigens. In 2018 vond door routecoördinator E.
Ivens een update plaats van een aangepaste route, waarbij ook onderdelen van het Duitse LudgerPad werden verkend.
Besloten werd om de techniek van de website aan te passen aan de huidige eisen. Medio 2019 zullen de eerste
veranderingen zichtbaar zijn.
De LudgerKring bracht in dit jaar 2 keer de nieuwsbrief uit. Deze brieven werden ook op de website gepubliceerd.
De werkgroep Ludgermonument verrichtte drie keer klein onderhoud aan het dit monument aan de IJssel ten zuiden
van Zutphen. Met de gemeente Zutphen was overleg over een nieuw informatiebord met een nieuwe tekst. Besloten
werd dat in het voorjaar van 2019 het nieuwe bord kan worden geplaatst.
In Wichmond- Vierakker werd de jaarlijkse herdenking van Ludger herdacht. De bijeenkomst werd georganiseerd door
het bestuur van de Willibrorduskerk te Vierakker. Op zondag 2 september 2018 bezocht een delegatie van Stichting
LudgerKring de LudgerProcessie in Werden (BRD). Ter gelegenheid hiervan werd ook gesproken over de plannen voor
ons project.
Het bestuur stelde op 15 december 2018 de jaarcijfers 2017 vast. De financiële situatie van de LudgerKring is sober te
noemen. Besloten werd om in 2019 een aanvraag bij de Belastingdienst te doen voor de status van culturele ANBI.
Tevens werden de punten uit het beleidsplan 2018-2020 doorgenomen. Voor het jaar 2019 zullen de ingang gezette en
goede ontwikkelingen moeten worden gecontinueerd.
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