
 
 
Secretarieel Jaarverslag Stichting Ir. D.C. van Schaïk over het jaar 2021 
 
Bestuur 

- René Haemers is in 2021 herbenoemd als bestuurslid (secretaris) volgens het onderstaand 
schema. 

- Het bestuur bestaat nog steeds uit Joep Orbons als voorzitter, René Haemers als secretaris 
en Patrick Speetjens als penningmeester. 

Bestuurslid 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Joep Orbons             
René Haemers             
Patrick Speetjens             

 
Groeves 

- Er zijn geen groeves toegevoegd of verdwenen uit ons groevenbestand. 
- Er zijn geen beheerders gestopt in 2021. 
- De keuringen voor de groeven waar bezoek mogelijk is, zijn allemaal uitgevoerd en 

gerapporteerd. En van al deze groeven is een Mijnbouwwetvergunning verkregen. 
- Er zijn twee inbraken geweest in twee van onze groeves in 2021. 

 
Technische dienst 

- De technische dienst is weer gevuld met twee nieuwe leden. Jean-Marie Schrijnemaekers en 
Teun Klaassen vormen nu onze technische dienst. 

 
Steunpilaar 

- Onze jaarlijkse nieuwsbrief aan onze donateurs - Steunpilaar 29 - is in mei 2021 uitgebracht. 
 
Prehistorische Vuursteenmijn Rijckholt 

- De rondleidingen zijn door de coronapandemie een periode lager dan gebruikelijk, ook de 
wateroverlast in juli heeft tot veel afmeldingen geleidt. Het totale bezoekersaantal over 2021 
is uitgekomen op 677 bezoekers. 

- Het consolidatieproject (RCE project) is in april 2021 na een lange voorbereiding gestart met 
de uitvoering. De einddatum van 1 oktober 2021 is niet gehaald door verschillende oorzaken. 
De uitvoering zal 1 april 2022 herstarten. 

- Het presentatieproject (LEADER project) is in mei 2021 gestart met het formeren van de 
werkgroepen en de rest van 2021 zijn de werkgroepen begonnen met het voorbereiden en 
het maken van plannen. In 2022 zal dit project de uitvoeringsfase ingaan. 

 
Activiteiten 

- Er zijn geen activiteiten geweest vanwege de coronapandemie. Geen werkdagen, geen 
SOK/VSS stands en geen activiteiten rond de vuursteenmijn (buiten de rondleidingen). 

 
Vergaderingen/overleggen/bijeenkomsten 

- Het bestuur heeft in 2021 meerdere bestuursvergaderingen gehad. 



- Door de coronapandemie is er geen overleg met onze groevebeheerders geweest. 
- Ook zijn er geen bijeenkomsten geweest met de gidsen van de vuursteenmijn. 
- Er heeft geen stichtingenoverleg plaatsgevonden met het Natuurhistorisch Genootschap in 

Limburg door de coronapandemie. 
 
Maastricht, 22 maart 2022 
 
J. Orbons   R. Haemers   P. Speetjens 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 


