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Notulen 2e bijeenkomst NET(Z)WERK
op donderdag 5 April 2007, NS-Dokumentationszentrum Krefeld "Villa Merländer",
Friedrich-Ebert-Str. 42

Agenda:
1. Welkomswoord
Mevr. dr. Schupetta groet de projectpartners en gaat in op de geschiedenis van het huis dat
door de Stadt Krefeld is gehuurd. Het huis dient als documentatiecentrum en als gemeentelijk
secretariaat voor cultuur.
Dhr. Claßen bedankt mevr. Schupetta voor de vriendelijke ontvangst en gaat door met de agenda van de bijeenkomst.
2. Eigen deelproject, samenwerking tussen partners
De partners geven aan dat er moeilijkheden zijn ontstaan betreffende de aanvang van het
project, aangezien er nog geen officieel bericht van de NRW. Bank bij de instellingen kan
worden voorgelegd. Deze vertraging zal gevolgen hebben voor de werkzaamheden binnen
het project. Waarschijnlijk zal het personeel binnen het deelproject meer uren per week moeten werken om de verloren tijd in te kunnen halen.
3. Kwartaalberichten, eindrapport
Dhr. Claßen geeft aan dat er voor INTERREG-projecten kwartaalberichten bij de euregio moeten worden ingeleverd. Mevr. Verhoeven zal hiervoor regelmatig om een tussenrapport vragen. Aan het einde van de looptijd van het project zal er een eindrapport worden geschreven
(niet na afloop, aangezien er dan voor het samenstellen van het rapport geen personeel meer
betaald kan worden).
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4. Publieksvoorlichting, publicaties, bijdrage aan "www.d-nl.net", internet-links van de
euregio rhein-maas-nord, bijeenkomsten
Dhr. Claßen stelt in het kort de openbaar gemaakte projectwebsite http://www.d-nl.net voor.
Alle parnerinstellingen zullen binnenkort via eigen media de start en deelname aan het
NET(Z)WERK-project kenbaar maken. Daarbij is te letten op de kenmerken van de euregionale publieksvoorlichting, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de financiering van het project en de euregio rijn-maas-noord. Printversies worden naar dhr. Claßen gestuurd, zodat hij
deze op http://www.d-nl.net kan afbeelden.
Op de website van de partners wordt een link naar de projectwebsite http://www.d-nl.net aangebracht. Informatie met betrekking tot projectwerkzaamheden kan eventueel op de eigen
website danwel op d-nl.net wordt gepubliceerd. In dit geval dient contact te worden opgenomen met dhr. Claßen.
Tijdens de looptijd van het project zullen er zeker 9 bijeenkomsten plaatsvinden. Voorlopig zal
het hierbij om werkbesprekingen bij de verschillende partnerinstellingen gaan. Op een later
tijdstip kunnen hieruit omvangrijkere grensoverschrijdende seminars ontstaan.
5. Procedure voor correcte rekeningen, projectadres, bewijs van virtuele kosten, betalen van contanten, restbedrag van de Europese Unie
Dhr. Claßen beschrijft gedetailleerd met behulp van voorbeelden hoe onkosten en virtuele
kosten in rekening kunnen worden gebracht om van de NRW. Bank geld te kunnen ontvangen. Die middelen, die als contanten in het project worden gebracht, worden niet op de projectrekening gestort. Deze middelen worden direct voor de aanschaf van goederen of voor het
betalen van personeel gebruikt. De rekeningen hiervan worden samen met verdere factures
via mevr. Verhoeven in het Steinheim-Institut en de euregio naar de NRW. Bank gestuurd. Het
adres hiervoor is:
Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut
INTERREG-Projekt „Aufbau eines euregionalen Netzwerkes“
Geibelstraße 41
D-47057 Duisburg
Mevr. Verhoeven zal er zorg voor dragen dat alle partners het in het project aangevraagde
aandeel van de ingeleverde rekeningen ontvangen.
In samenhang hiermee geeft dhr. Claßen aan dat de laatste 5% van de subsidie van de provincie Limburg en het Bundesland NRW pas na afloop van het project en na controle worden
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uitbetaald. Verdere 5% van de subsidie van de Europese Unie worden pas na afloop van het
totale INTERREG-programma en de totale controle binnen de EU uitbetaald. Wegens deze
vertraging van uitbetaling moet worden overlegd welke kosten pas in de laatste projectperiode
worden afgerekend (eerder virtuele kosten dan kosten van goederen of externe opdrachten).
6. Rondvraag
Een deel van de bijeenkomst vindt in het noordelijke gedeelte van de Villa Merländer plaats,
waar de partners door mevr. dr. Schupetta en dhr. Ostrowski voor koffie en gebak worden
uitgenodigd. In een informele sfeer worden financiële onderdelen van het NET(Z)WERKS verduidelijkt en afspraken tussen partners gemaakt, om de verdere samenwerking te kunnen
bespreken. De derde bijeenkomst zal plaatsvinden zodra het officiële bewijs van goedkeuring
van de NRW. Bank binnen is.
7. Rondleiding door de „Villa Merländer“
Mevr. dr. Schupetta en dhr. Ostrowski informeren met name over de Campendonk-fresco’s en
hun geschiedenis, laten de ruimte zien waarin het euregionale documentatiecentrum als
NET(Z)WERK-deelproject wordt gevestigd en geven een rondleiding door de tentoonstelling
over de geschiedenis van de joden en de jodenvervolging in Krefeld.
Aanwezigen:
Prof. Dr. M. Brocke
R. Claßen
Prof. Dr. W. Dreßen
Dr. M. Heitmann
L. Imkamp
Prof. Dr. M.S. Meis
B. Ostrowski
Dr. I. Schupetta
N. Theunissen
I. Tophoven
K. Verhoeven
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