Jaarverslag Stichting Vrienden Dorpskerk 2020
1.Inleiding
Bij het terugblikken op 2020 komt er één onderwerp naar boven. Het coronavirus
dat sinds februari de wereld in zijn greep houdt. Landen gingen op slot, het
openbare leven viel stil. Nederland kende een lockdown van medio maart t/m
medio juni. Geen theater, concerten, of uit eten, met IC-patiënten volstromende
ziekenhuizen. Voor de verpleeghuizen was het ook dramatisch. Deze gingen op
slot, bezoek was drie maanden niet welkom. In de zomer mocht meer, maar
vanaf november is Nederland weer grotendeels op slot.
Als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen konden alleen de twee
concerten van begin 2020 doorgang vinden, de rest van het programma moest
helaas worden afgelast . Ook de High Tea voor de Vrienden kon helaas ook geen
doorgang vinden. De hoop dat we vanaf oktober weer concerten konden geven
werd de grond in geboord, omdat het coronavirus nog lang niet was verdwenen.
Kortom het was een vervelend jaar.
2. Bestuur
 Half februari heeft Joan Patijn tijdens een feestelijke bijeenkomst na afloop van het
optreden van het Volkmann Trio, afscheid genomen als voorzitter. In een korte
toespraak heeft Edzard haar namens het bestuur heel hartelijk bedankt voor de wijze
waarop zij het voorzitterschap vervulde en belangrijke bijdragen aan het functioneren
van onze stichting heeft geleverd.
 Bert van Heesch heeft zich terug getrokken uit het bestuur. Sjaak Dekkers is gestopt
als adviseur communicatie. In augustus is Carin Warnaars bereid gevonden zitting te
nemen in de Werkgroep concerten. Vorig jaar is besloten een soort DB op te richten
met 2 commissies.
De organisatie ziet er als volgt uit.
a.





Bestuur
Ed Moolhuizen voorzitter
Edzard van Hasselt (secretaris)
Frank Nivard (penningmeester)
Wim van Barneveld

b. Werkgroep Concerten
 Wim van Barneveld
 Carin Warnaars
c.




Werkgroep Historie
Joan Patijn
Herman Schippers
Edzard van Hasselt

Adviseur/restauratie deskundige
Jaap Hulscher
3. Vergaderingen Bestuur
a. Bestuur
 Het afgelopen jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
o Relatie met de Kerkelijke gemeente
o Concerten/coronabeleid
o Graf Dr. Dirk Bakker
o Vergroten “Vriendenkring” en uitbouwen contacten
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o
o
o
o
o
o
o

Evaluatie bestuursstructuur
Relatie met OOM
Relatie met TIHMS
Communicatieplan
Resultaten 2020
Verbeteren PR
Benaderen Goede Doelen stichtingen

b. Commisssie concerten
De commissie heeft op basis van de landelijke richtlijnen een protocol voor
bezoekers opgesteld en geregeld contact gehad om te beoordelen of
concerten doorgang konden vinden. Vanaf februari bleek dat niet mogelijk.
c. Historische commissie
 Onderzoek naar de onderduiker in de kerk. Dat bleek Samuel Vecht te zijn.
Over hem is een artikel verschenen in het Maandbericht.
 Presentatie van Herman Schippers over carillonklokken voor de “High Tea”.
 De ramen van Maranatha zijn bestudeerd door een deskundige van het
Noord-Hollands archief. Conclusie is dat deze enige cultuur-historische
waarde hebben. Een goede bestemming is voor de ramen nog niet
gevonden.
4. Activiteiten
a. Concerten
In 2020 zijn er 2 concerten gerealiseerd:
12/1 Llewellyn Sanchez-Werner; piano
9/2 Volkmann Trio; piano, viool, cello
 Vanwege corona konden er in de rest van het jaar geen concerten worden
georganiseerd. Toen medio maart de lockdown tot juni werd afgekondigd, was het
duidelijk: geen concerten. Helaas was het ook niet mogelijk om het Studenten
Gitaar Ensemble begin juni door te laten gaan.
 Het programma 2020/21 was klaar, maar het virus was verre van verdwenen. De
concerten t/m december werden afgeblazen. Een concertladder werd niet
uitgegeven. De pijlen werden toen gericht op februari; de lockdown duurde toen
tot 19 januari.
 Laura Oomens (viool) heeft aangegeven graag te komen spelen in eigen beheer.
Dat betekent dat zij moet zorgen voor de bezoekers en wij alleen ondersteuning
verlenen. Op enig moment moeten we besluiten wanneer dit concert kan worden
gepland.
b. Donateursbijeenkomst
De “High Tea” 28 augustus moest vanwege corona worden afgezegd. Het enige
contact met de Vrienden waren berichten op de site dat de concerten niet
doorgingen. Daarnaast brieven om te berichten over het annuleren van de ”High
Tea” en twee brieven als herinnering om de vrijwillige bijdrage over te maken
met terugblik op 2020 met de beste wensen voor 2021.
5. Evaluatie Bestuursstructuur
In augustus is de nieuwe opzet geëvalueerd. De saamhorigheid en gezelligheid wordt
gemist en de lijntjes waren in de oude situatie korter. Toch blijken allen deze
structuur prima te vinden. Volgend jaar als het leven weer een beetje normaal is en
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de diverse activiteiten/concerten weer plaats kunnen vinden, moeten we er
misschien weer een keer naar kijken.
6. Projecten
a. Graf Dr. Dirk Bakker
Het hekje om het graf is door de fa. van Riessen gerestaureerd. Dankzij bijdragen van
Bakkerlaan bewoners, Ons Bloemendaal en Vrienden, is de financiering rond. De gulle
gevers hebben een bedankje gekregen.
d. Bloemenbaskets
De St. Vrienden heeft wederom de bloemenbaskets bij de Dorpskerk gefinancierd.
e. Nieuwe projecten
Met de kerkrentmeester en de voorzitter van de kerkenraad zijn gesprekken gevoerd
over een meerjaren restauratieplan om te bezien of daar projecten bij zitten die de
Stichting zou kunnen financieren. Inmiddels is er zicht op een meerjaren
restauratieplan.
7. Resultaten 2020/Balans
Deze periode wordt afgesloten met een plus van € 3.337,30. Dit veel betere resultaat
dan 2019, is het gevolg van het ontbreken van (grote) projecten en activiteiten. Op de
balans staat op 1 januari ’21 een bedrag van € 21.160,93
8. Open Monumentendag
De Dorpskerk bleef op Open Monumenten Daggesloten, want corona gooide ook
hier roet in het eten.
9. Vrienden
De Vrienden voelen zich duidelijk sterk betrokken bij de doelen van onze stichting. Het
aantal Vrienden is ca. 220. Vergelijkbaar met 2019. Een paar Vrienden zijn overleden
en er zijn enkele nieuwe bijgekomen. Het innen van de bijdragen kost door het jaar
heen wel de nodige energie.
10. Vrijwilligers
Dit jaar konden onze vrijwilligers actief zijn als gastvrouw/gastheer bij het ondersteunen van slechts 2 concerten. Voor hun enthousiasme bij het creëren van een gastvrije
sfeer is het bestuur hen bijzonder dankbaar. In een brief heeft het bestuur dit hen dit
ook laten weten, vergezeld van goede wensen voor 2021. Een gezellig samenzijn bij
Marjan en Edzard eind juli kon helaas ook niet door gaan.
Bloemendaal, 1 april 2021
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