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Doel
Het doel van de stichting is: het behouden van in Nederland gerealiseerde schaalconstructies als mede het bevorderen 
van het ontwerpen en vervaardigen van deze constructies. 
De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de 
ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1.  Partijen die zijn betrokken bij het behoud van de gebouwen met een schaalconstructie bewust te maken van de 
technische en culturele waarde van deze gebouwen;
2.  Aandacht te vragen en belangstelling te wekken voor deze constructies door het verzamelen en beschikbaar stellen 
van informatie en het bevorderen van de technische en historische kennis over deze constructies;
3.  Het bevorderen van het plaatsen van deze constructies op de Rijks-, of gemeentelijke monumentenlijst;
4.  Het verrichten van onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, het gebruik, de constructiemethoden en de 
verschijningsvorm van deze constructies;
5.  In algemene zin op te treden ten behoeve van een meer en wijder verbreid respect voor gebouwen met een 
schaalconstructie;
6.  Het bevorderen van het ontwerpen en vervaardigen van gebouwen met een schaalconstructie.

Korte omschrijving van schaalconstructies
Een schaalconstructies is een vormactieve of een oppervlakactieve constructie. Deze constructies ontlenen de sterkte,
stijfheid en stabiliteit voor een groot deel aan de ruimtelijke vorm. Dankzij de specifieke vorm worden deze constructies
gekenmerkt door een minimaal gebruik van materialen, met als gevolg dat de energie nodig voor de vervaardiging van
de te gebruiken materialen meestal ook gering is. Om spaarzaam met de bouwmaterialen om te gaan werd in Nederland
gedurende de  wederopbouwperiode schaalconstructies veelvuldig toegepast voor utiliteitsgebouwen, kerken, stations
en zwembaden.  Schaalconstructies kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën betreffende de vorm, het
bouwmateriaal en de bouwmethode.

Beleidsplan
Het beleidsplan kent de volgende drie categorieën: inventariseren, documenteren en informeren. 

 Inventariseren: inventarisatie van de gebouwen met een schaalconstructie in Nederland.
 Documenteren: het verzamelen van gegevens als tekeningen, berekeningsmethoden en foto’s van in Nederland 

gerealiseerde gebouwen met een schaalconstructie.
 Informeren: het verspreiden van kennis over deze constructies in publicaties en voordrachten, alsmede door het

organiseren van excursies. 

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en vrijwilligers. De stichting heeft geen
betaalde werknemers. Bestuursleden mogen meerdere functies combineren.
Voorzitter: P. Eigenraam 
Penningmeester: M. W. Kamerling
Secretaris: A. H. Snijder

Financiën
Om  de  noodzakelijke  uitgaven  te  dekken  zal  de  stichting  inkomsten  verwerven  uit  donaties  en  subsidies  van
particulieren en instanties.   Aan het  eind van een kalenderjaar wordt een opstelling gemaakt van de inkomsten en
uitgaven over het voorafgaande jaar. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;



 subsidies;
 erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
 opbrengsten van activiteiten van de stichting; 
 Alle andere baten.

Het  bestuur bepaalt  welke  activiteiten uitbesteed worden.  Te  verrichten  activiteiten  kunnen worden uitbesteed  aan
instanties, bedrijven en particulieren voor een van te voren bepaald tarief.  Indien de activiteiten worden uitbesteed aan
een bestuurslid dan wordt voor de aanvang van een project een maximum aantal uren en een uurvergoeding overeen
gekomen. 

Werkgroepen
De werkzaamheden  als  genoemd in  het  beleidsplan  worden  uitgevoerd  door  het  bestuur  ingestelde  werkgroepen,
bestaande uit een of meerdere leden, die zich richten op een specifiek doel. De werkgroepen brengen, minimaal eens per
jaar, verslag uit van hun verrichtingen en werkzaamheden. Op grond van deze verslagen evalueert het bestuur van de
stichting  de  werkzaamheden  van  de  werkgroepen.  Uitgaande  van  deze  evaluatie  kan  het  bestuur  besluiten  de
samenstelling of de doelen van een werkgroep te wijzigen. De stichting is voornemens de volgende werkgroepen in te
stellen op de eerst volgende vergadering na de formele oprichting.  Indien gewenst kan het bestuur nieuwe werkgroepen
instellen of ontbinden.

Werkgroep inventarisatie schaalconstructies
De  werkgroep  inventarisatie  schaalconstructies  heeft  als  doel  de  in  Nederland  gerealiseerde  gebouwen  met  een
schaalconstructie te inventariseren, te classificeren, te documenteren en te archiveren.

Werkgroep Fus  é  e C  é  ramique Constructies  
Een  Fusée  Céramique  constructie  is  een  constructiemethode  waarbij  in  betonnen  schaaldaken  keramische  flessen
werden in gestort.  In Nederland werd  in de wederopbouwperiode deze constructiemethode veelvuldig toegepast voor
utiliteitsgebouwen,  kerken,  stationshallen  en  zwembaden.  Momenteel  zijn  veel  van  deze  gebouwen  gesloopt.  De
culturele  waarde  van  de  resterende  gebouwen  wordt  vaak  niet  onderkend.  Om  deze  gebouwen  te  behouden  zal
draagvlak gecreëerd moeten worden. De werkgroep wil bijdragen aan het behoud van de nog resterende gebouwen met
een Fusée Céramique constructie door bekendheid aan deze bouwmethode te geven en kennis over deze bouwmethode
te verbreiden. Kernactiviteiten zijn inventariseren, documenteren en informeren. De werkgroep wil in het bijzonder
informatie verschaffen aan de instanties betrokken bij  het  behoud van deze constructies,  alsmede de gemeentelijke
bestuurders, ambtenaren, bouwhistorici, architecten, civiel ingenieurs en overige geïnteresseerden in het behoud van
deze constructies.

Werkgroep Webdesign
Deze werkgroep heeft als doel het vervaardigen en onderhouden van de webside van de vereniging.

Werkgroep Excursies
Deze werkgroep heeft als doel het organiseren van lezingen en excursies naar gebouwen met een schaalconstructie.

Werkgroep Fondsenverwerving
Deze werkgroep heeft als doel het zoeken en benaderen van  particulieren, fondsen en instanties, die bereid zijn om de
stichting te steunen met donaties, subsidies, erfstellingen, legaten of door het beschikbaar stellen van faciliteiten.

Werkgroep inventarisatie literatuur schaalconstructies.
Deze werkgroep heeft als doel om een overzicht te creëren van bestaande literatuur over schaalconstructies en deze
adequaat te catalogiseren. 


