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Het boek van Gellicum
door Paul van Mook

(Foto omslag: Betuwefotograaf, Marinus de Keyzer)

Titel project
Het boek van Gellicum
Aard
Uitvoeringsproject
Kern
Stichting sKCWB zet zich in voor het blijven vertellen van de verhalen van deze streek.
In dit kader geven zij het boek: “Het boek van Gellicum” uit, dat is geschreven door Paul van Mook,
geworteld in Rumpt en woonachtig in Gellicum.
Aanvrager
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB)
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I

PROJECTBESCHRIJVING

1.

Aanleiding voor het project (achtergrond/ context, probleemstelling/urgentie)

Het boek van Gellicum is een verzameling van verhalen uit het verleden en heden van het Lingedorp.
Deze verhalen, kort en lang, gaan over mensen uit Gellicum, gebouwen, de Linge en allerlei
bijzonderheden die het karakter van het dorp uitstraalt.
Elk verhaal is voorzien van foto’s en illustraties, wat het lezen en kijken aantrekkelijk maakt en een goed
beeld geeft van de inhoud.
Over het algemeen gaat het boek over de twintigste en eenentwintigste eeuw, met hier en daar een enkel
zijsprongetje naar een verder verleden.
Heel wat is er te vertellen over Gellicum, een klein dorp van minder dan 350 inwoners.
Er is een keuze gemaakt uit alles wat er in de loop der jaren is verzameld uit de kranten, boeken en
archieven, en niet te vergeten de foto’s en gesprekken met de Gellicummers, die waardevolle informatie
hebben verstrekt over allerlei onderwerpen.
Bij de indeling van het boek is er hoofdzakelijk uitgegaan van de straten en wegen, maar deze volgorde is
niet overal aangehouden met het oogpunt van de variatie.
Er is niet speciaal gelet op bepaalde tijdvakken in de geschiedenis van Gellicum.
De meest in het oog springende gebeurtenis in Gellicum is de grote brand van mei 1928. Het was een
ongekende ramp en uiteraard is daar veel aandacht aan besteed.
Per 1 januari 2019 is door bestuurlijke herindeling de gemeente West Betuwe ontstaan, een regio met 26
dorpskernen. Ieder van die kernen heeft zijn eigen waarden, geschiedenis en cultureel erfgoed.
Tegen deze achtergrond zijn wij op zoek naar kansen om deze constante stroom aan toeristen, inwoners
en passanten te koppelen aan de doelstellingen van onze stichting: het bevorderen van cultureel en
agrarisch erfgoed in de regio West Betuwe en het blijven vertellen van de verhalen van deze streek.
Die kansen zijn er zeker. Wat bijvoorbeeld nog grotendeels ontbreekt in de nieuwe gemeente (althans
waar voldoende ruimte is voor verbetering), is de culturele en toeristische infrastructuur. Het is voor
bezoekers mogelijk om zich door de regio te bewegen - per auto, op de fiets, varend of wandelend - maar
het is lastig om informatie te verkrijgen over hetgeen men ziet of tegenkomt. Daardoor missen wij een
kans op informatieve verdieping, marketing en ‘klantenbinding’. Want een interessante beleving met
onverwachte verrassingen smaakt naar meer - en doet de bezoeker hopelijk terugkeren naar onze regio.
Dit probleem nu wil sKCWB oplossen, met ondersteuning van partners die ons hierbij willen helpen.
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2.

Doelstelling van het project

sKCWB stelt zich ten doel om per dorpskern een algemeen (toeristisch) informatiebord te plaatsen.
Daarnaast is het voornemen aanvullende borden te plaatsen bij belangwekkende monumenten,
gebouwen, kunstwerken, etc. Op deze wijze ontstaat een netwerk aan informatieborden.
De vorm van de informatieborden staat nog niet vast. Deze zouden een digitale component moeten
krijgen (bijvoorbeeld via URL- of QR-codes). Door naar een dedicated website te surfen of een code in te
scannen met de mobiele telefoon, kan de gebruiker belangwekkende informatie inzien, kunnen er
‘dagdeals’ aangeboden worden, zijn er koppelingen mogelijk naar de actualiteit, kan verwezen worden op
lokale ondernemers, etc. De mogelijkheden zijn schier eindeloos. Het fysieke netwerk vormt zo een
infrastructuur om in de toekomst verder uit te bouwen.
De functie van deze informatieborden is drieledig:
●
●
●

Actuele informatie verschaffen aan toeristen, inwoners en passanten over het culturele erfgoed
Door middel van de digitale koppeling de lokale economie en marketing bevorderen
Het netwerk vormt de basis voor nieuwe toeristische rijd-, fiets en wandelroutes

Wij hechten er als sKCWB waarde aan dat alle 24 dorps- en 2 stadskernen van Gemeente West Betuwe
in dit project vertegenwoordigd zijn (geen focus op de grotere kernen). Of het haalbaar zal zijn in een
keer alle dorpskernen aan te sluiten, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (waaronder de
mate van financiering en de realistische ontwerp-, productie- en plaatsingskosten).
Dit boek vormt een belangrijke informatiebron voor een van de 26 kernen van de Gemeente West
Betuwe, namelijk Gellicum. Uit dit boek, kunnen wij verwijzen naar onze website, kunnen we een stukje
geschiedenis halen, kunnen we de verbindingen leggen met de vele cultuur historische informatie en het
borgen van deze informatie c.q. de verhalen van deze streek.
3.

Resultaten van het project (zo concreet mogelijk)

Dit project “Het boek van Gellicum”, sluit naadloos aan bij ons eerste project en de doelstellingen van de
Stichting, t.w. “Wegwijs in de Betuwe”, waarvoor aparte trajecten lopen.
Na afloop van dat project is in de gemeente West Betuwe, althans in minimaal 10 dorpskernen, een
fysiek netwerk ontstaan van informatieborden ten behoeve van toeristen, inwoners en passanten.
●

Inhoudelijk wordt Regio Rivierenland hiermee op innovatieve wijze in kaart gebracht. Voor de
vele bezoekers die onze streek aan doen vormt het fysieke en digitale netwerk een meerwaarde.
Zij krijgen onder meer eenvoudig toegang tot essentiële informatie over het culturele erfgoed en
de geschiedenis van deze streek.

●

Wij koppelen dit fysieke netwerk aan een digitale infrastructuur. Dat biedt na doorontwikkeling en
het ‘laden van content’ velerlei mogelijkheden aan partners en andere derde partijen om zich op
te manifesteren (bijvoorbeeld musea, lokale ondernemers, overheden en sponsoren).
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●

Ten slotte kan het fysieke netwerk van informatieborden de grondslag vormen voor nieuwe
toeristische rijd-, wandel- en vaarroutes. Het is goed voorstelbaar dat er thematische routes
kunnen ontstaan. Wij beogen dit uit te werken in overleg met de gemeente West Betuwe, het
Regionaal Bureau voor Toerisme, de VVV, ANWB en andere geïnteresseerde partijen.

Onder de streep moet dit project bijdragen aan een geweldige ervaring voor bezoekers aan onze regio zodat zij hopelijk vaker terugkeren om die nog verder te ontdekken.
4.

Bijdrage aan de ambities van Regio Rivierenland

Het project “Wegwijs in de Betuwe” en nu ons deelproject “Het boek van Gellicum”is in substantiële
gefocust op de derde materiële doelstelling van Regio Rivierenland “Recreatie & Toerisme”. Het project
neemt de intrinsieke kracht van de regio als uitgangspunt (in het bijzonder die van de dorpskernen in de
nieuwe gemeente West Betuwe). Het bouwt het bestaande aanbod uit, verrijkt dit en vult het aan. Zowel
vanuit inhoudelijk, als vanuit technisch perspectief.
Het lijkt evident dat dit project - als initiatief vanuit de samenleving - een bijdrage levert aan het
versterken van het lokale woon- en werkklimaat. Immers de verrijking van de dorpskernen en de uitleg
over het culturele erfgoed komen niet alleen toeristen en passanten, maar ook bewoners ten goede. Het
project biedt een verdieping van bestaande kwaliteiten in de regio. Tegelijkertijd speelt het in op nieuwe
ontwikkelingen. Met name in het denken over onderwijs, toerisme en marketing. Maar ook door middel
van een koppeling van fysieke en digitale technologie (cross-border innovation). Het resultaat: branding
voor de regio, een betere ‘klantbeleving’ en eerder terugkerende bezoekers.
Indien de uiteindelijke (achterliggende) doelstellingen van dit project worden gerealiseerd, kan het ook
bijdragen aan een grotere bedrijvigheid en nieuwe kansen voor ondernemers. Dat kan vervolgens weer
doorwerken in de lokale arbeidsmarkt en voor nieuwe banen zorgen. Door middel van dit soort structurele
ontwikkelingen draagt het project bij aan de doelstelling jaarlijks 5% omzetgroei te realiseren.
De duurzaamheid van het project is gezien de opleverpunten gegeven. Immers ook nadat het project is
afgerond, blijven het fysieke netwerk, de digitale infrastructuur en de toeristische routes bestaan en
beschikbaar voor het publiek.
Wij kunnen dit deelproject “Het boek van Gellicum” zonder hulp en financiële bijdragen van derden niet
van de grond krijgen. Wij hopen dan ook, dat ondernemers, met name uit de regio Gellicum/Rumpt en/of
geïnteresseerden particulieren, maar ook fondsen en andere subsidie verstrekkers, die deze initiatieven
een warm hart toedragen, ons geldelijk willen ondersteunen, om dit project “Het boek van Gellicum” te
kunnen uitgeven.
Dat gezegd hebbende, zijn er al partijen die geïnteresseerd zijn en min of meer al een soort van
toezegging hebben gedaan c.q. de bereidheid hebben uitgesproken om ons te ondersteunen (financieel
of in natura).
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6.
Betrokken partijen. Wie zijn betrokken bij het project en wat is hun bijdrage?
Zoals gezegd zijn meerdere partijen geïnteresseerd in ons voornemen. Een deel daarvan heeft de
bereidheid uitgesproken ons te ondersteunen (financieel of in natura). Deze fondsen worden uiteraard
ook vermeld in het boek.
● Cultuurfonds Rumpt
● Stichting Jan Nieuwenhuyzen
● Notariskantoor Van der Veer, Rumpt
●
Wij zullen bij de planning en uitvoering van het project deze samenwerkingen verdiepen en hopelijk
nieuwe partners zien aansluiten. Indien u aanvullende informatie wenst over deze samenwerkingen, dan
vernemen wij dat graag.
Crowdfunding Boek van Gellicum
Specificaties van boek: ca. 385 pagina’s, ca. 260 foto’s, full color uitgevoerd, formaat iets kleiner dan A4.
ISBNnummer 9789090330907.
Wilt u ons steunen en helpen om de droom van Paul van Mook mogelijk te maken, door realisatie van zijn
boek van Gellicum, help ons dan, door gelijk het boek te bestellen en vragen wij u als bedrijf een bijdrage
van € 150,00 aan ons over te maken. U helpt ons met de financiering van het boek, u bent zeker van
twee exemplaren van het boek, u wordt uitgenodigd voor de feestelijke presentatie van het boek, dat
gepaard gaat met een hapje en een drankje. Tevens wordt u als mede mogelijk maker vermeld in het
boek c.q. op een apart inlegvel.

Zaterdag 31 oktober 2020 van 14.00 tot 17.00 uur in buurthuis De Heerlickheyt van
Gellicum.
Word vriend van onze Stichting
Zie hiervoor onze website: www.skcwb.nl U kunt ons op diverse manieren steunen door vriend te worden
van onze Stichting. Als u ons project een warm hart toedraagt, dan zijn wij u erg erkentelijk, ten eerste
voor uw stem, maar ook voor een financiële bijdrage en dat kan al voor particulieren vanaf € 25,00.
Voor bedrijven of andere instanties vanaf € 100,00.
II

FINANCIELE GEGEVENS

Wij hebben een gespecificeerde projectbegroting en –planning, die voortdurend wordt bijgesteld en
aangepast. sKCWB is niet BTW-plichtig en kan derhalve de BTW niet verrekenen op haar aangifte.
Zie ter toelichting de website van de Belastingdienst: “Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde
gevallen ook als onderneming beschouwd. [...] Voor de btw is de stichting of vereniging ondernemer als
zij voldoet aan de eisen van het ondernemerschap. Als er sprake is van ondernemerschap voor de btw,
gelden ook voor stichtingen en verenigingen de normale btw-regels”.
Op basis van onze huidige analyse voldoet sKCWB als ideële stichting niet aan de eisen van
ondernemerschap voor de BTW. Reden waarom het fiscaal niet mogelijk is BTW te verrekenen.
Cofinanciering door projectpartners
Bewijzen van cofinanciering, althans aanvragen daartoe, zijn wij volop mee bezig. Indien u meer of
andere informatie wenst, vernemen wij dat graag. Wij zijn een recentelijk opgerichte stichting en wij
hebben nog geen langlopende relaties met het veld. Reden waarom wij nog in overleg zijn met betrekking
tot diverse samenwerkingsverbanden.
****
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