
Mededelingen vanuit Stichting de Veste ten behoeve van de Digitale ledenvergadering van Phoenix 

Apeldoorn 

 

Na het bewogen jaar 2019 waarin wij onverwachts afscheid hebben moeten nemen van André, 

moest ook het bestuur van De Veste verder. Ik geloof dat André niet anders van ons verwacht zou 

hebben want The show must go on. 

De basis van het bestuur dat al vele jaren in dezelfde samenstelling functioneert  blijkt stabiel genoeg 

en we besluiten om het eerste jaar met 4 personen verder te gaan.  

Echter statutair moet het bestuur uit 5 personen bestaan. 

Dus gaan we in het voorjaar van 2020 op zoek naar een 5e bestuurslid. Gelukkig hebben we deze 

gevonden in de persoon van Ton van der Cruijsen die trouwens zijn roots ook  bij Phoenix heeft 

liggen en bekend is met de stichting  De Veste.  

Verder heeft Frits van Cuijk aangeven de taak van voorzitter op zich te nemen wat akkoord is 

bevonden door de overige bestuursleden. 

Ook 2020 werd een bijzonder jaar door de corona crisis. 

Door de corona maatregelen werd ons verhuurschema voor zowel de vaste huurders als ook de 

incidentele huurders compleet in de war geschopt. 

Dat dit financiële consequenties zou hebben was ons wel duidelijk.  

Gelukkig hebben we voldoende vet op de botten zodat we ons daar niet direct zorgen over hoeven te 

maken. Laten we hopen dat 2021 een voorzichtig herstel zal laten zien en alles weer een beetje het 

oude wordt. 

Verder kunnen we melden dat het gebouw in opdracht van De Woonmensen aan de buitenzijde  is 

geschilderd. Ook heeft er een complete renovatie van het dak plaats gevonden.  

Het pand is weer toekomstbestendig. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen 

Frits van Cuijk Voorzitter 

Jos vd Ven Secretaris 

Frank Spallek Penningmeester 

Rien Bout Zaken betreffende verhuur 

Ton van der Cruijsen Lid 

 

Frits van Cuijk 

    

 

 



 


