
 
 

Secretarieel Jaarverslag Stichting Ir. D.C. van Schaïk over het jaar 2020 

 

Bestuur 

- Bram Borsboom is gestopt als Penningmeester en is vervangen door Patrick Speetjens. Het 

bestuur bestaat daarnaast nog steeds uit Joep Orbons als Voorzitter en René Haemers als 

Secretaris. 

 

Groeves 

- Er zijn geen groeves toegevoegd of verdwenen uit ons groevenbestand. 

- Marieke Huijben heeft Jan-Paul van der Plas opgevolgd als beheerder van de 

Scheuldergroeve. 

- De keuringen voor de groeven waar bezoek mogelijk is, zijn allemaal uitgevoerd en 

gerapporteerd. En van al deze groeven is een Mijnbouwwetvergunning verkregen. 

- De langverwachte gebruiksvergunning van de gemeente Riemst voor de groeve de Keel en 

groeve de Nieuwe Keel zijn verkregen, hierdoor is bezoek aan deze groeves weer mogelijk. 

 

Prehistorische Vuursteenmijn Rijckholt 

- De Prehistorische Vuursteenmijn Rijckholt heeft veel tijd en aandacht gevraagd en dat zal 

ook nog wel een tijdje zo blijven. De rondleidingen zijn door de coronapandemie een periode 

stil komen te liggen. Hierdoor is het bezoekersaantal over 2020 gedaald naar 644 bezoekers. 

- In navolging van de stabiliteitsinventarisatie van de vuursteenmijn is er een groot 

consolidatieproject gestart. Hiervoor is subsidie aangevraagd en verkregen bij de RCE. Er is 

een start gemaakt met de voorbereiding van dit project dat in 2021 uitgevoerd zal gaan 

worden. 

- De voorbereidingen voor het LEADER presentatie project zijn ook gecontinueerd. 

- Frans Hermans heeft Jan van der Ven opgevolgd als excursiecoördinator. 

 

Activiteiten 

- Er zijn verder geen activiteiten geweest door de coronapandemie. Geen werkdagen of 

SOK/VSS stands. 

 

Vergaderingen/Bijeenkomsten 

- We hebben in 2020 meerdere bestuursoverleggen 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. 

 

Overig 

- De actualisatie van het handboek is in 2020 definitief gemaakt en de nieuwe 

toegangsregeling met bijbehorend formulier is succesvol opgestart. 



- Van onze nieuwsbrief de Steunpilaar is er géén nummer uitgebracht in 2020, het volgende 

nummer (Steunpilaar 29) is uitgesteld tot begin 2021. De inhoud van dit nummer is wel 

gemaakt in 2020. 

- De leden van de technische dienst zijn in 2020 gestopt, er wordt gezocht naar nieuwe leden. 
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