Jaarverslag Stichting Vrienden Dorpskerk 2021
1.Inleiding
Hoewel sommigen dachten en wellicht ook hoopten dat corona in 2021 op zijn
retour zou zijn was helaas het tgendeel het geval. Ook het afgelopen jaar kende
langere periodes dat Nederland op slot zat (lockdown). Geen theater, concerten,
of uit eten. Voor deze sectoren wederom een hard gelag. In de ziekenhuizen bleef
de druk enorm hoog en moesten opnieuw tinduizenden operaties en behandelingen worden uitgesteld. Ook van het personeel in de verpleeghuizen en
thuiszorg werd veel gevergd.
Vanwege deze ingrijpende ontwikkelingen konden dit seizoen slechts een paar
concerten doorgang vinden. Gelukkig kon de “High Tea voor de Vrienden wel
gehouden worden en konden twee projecten worden gerealiseerd. In dit verslag
worden de diverse onderwerpen nader toegelicht.
2. Bestuur
Het bestuur is grotendeels ongewijzigd gebleven. Alleen Carin Warnaars die was
aangetrokken ter versterking van de concertcommissie heeft zich alsnog teruggetrokken, omdat ze de taak die ze zou krijgen niet bij haar vond passen. De organisatie
ziet er als volgt uit.
a.





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

In de loop van komend jaar zal Edzard zijn functie als secretaris beëindigen vanwege
het bereiken van de statutaire leeftijd van 72 jaar. Naar een opvolger wordt gezocht.
b. Werkgroep Concerten
 Wim van Barneveld
c.




Werkgroep Historie
Joan Patijn
Herman Schippers
Edzard van Hasselt

Adviseur/restauratie deskundige
Jaap Huslcher
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 Projecten
o Concerten/coronabeleid
o Graf Dr. Dirk Bakker
o Vergroten “Vriendenkring” en uitbouwen contacten
o Evaluatie bestuursstructuur
o Resultaten 2020/Begroting 2021
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o
o
o

Communicatieplan
Verbeteren PR
Benaderen Goede Doelen stichtingen

b. Commisssie concerten
Als gevolg van corona die o.a. tot maanden van lockdown heeft geleid, zijn
maar een paar concerten georganiseerd. Daarnaast is een concert
gefaciliteerd.
c. Historische commissie
Op 10 juli heeft de commissie een bezoek gebracht aan de hervormde kerk in
Santpoort-Noord om de gebrandschilderde ramen te bekijken en te bezien of
de ramen van Maranatha daar ook een plek zouden kunnen krijgen. Onduidelijk is of dit gaat gebeuren. Veel alternatieven lijken er niet te zijn.
4. Activiteiten
a. Concerten
27 juni Laura Oomens Vioolconcert (eigen beheer)
24 oktober SGEN, Gitaar Ensemble Nederland
21 november Ketevan Sharumashvili, piano
Het “Meezing” Kerstconcert moest helaas op het laatste moment worden
afgelast.
b. Donateursbijeenkomst
De “High Tea” op 1 oktober waarbij we door de beperkende maatregelen slechts
30 Vrienden mochten ontvangen, was een groot succes. Na de ontvangst met
koffie/thee en wat lekkers hield Herman Schippers een boeiende presentatie
over luidklokken. Daarna werd nog gezellig nagepraat en genoten van een hapje
en een drankje.
5. Projecten
a. Graf Dr. Dirk Bakker
Na enige tijd werd opgemerkt dat de pootjes van het hek boven de grond uit kwamen.
Daardoor leek het wel een kinderledikantje. Na het uitgraven van wat grond en
weghakken van enkele wortels staat het hek op het gras en heeft het graf van Dr. Dirk
Bakker het aanzien dat hij verdient
b. Nieuwe projecten
Na overleg met het kerkbestuur en de kerkrentmeesters is een drietal projecten voor
2022 gerealiseerd. Meest aansprekend is onderhoud aan de torenspits. Door het zoute
zeeklimaat is de ijzeren constructie aangetast, moet de spits eraf getakeld worden en
onder handen worden genomen. Daarnaast staat ook opknappen van het hek om de
kerk op de rol. De kerkbanken zijn inmiddels gerestaureerd.
6. Financiën 2021
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een negatief resultaat van €1.283,20. Dit mindere
resultaat dan 2020, is m.n. het gevolg bijdrage aan restauratie van de kerkbanken en
lagere donaties. Op de rekening courant staat op 31 december ’21 een bedrag ad
€ 3.022,34 en € 16.700 op de spaarrekening.
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7. Open Monumentendag/Rondleidingen
 De Dorpskerk heeft op de Open Monumenten Dag ca. 50 bezoekers
getrokken. Een aantal daarvan het de Dorpskerk nog nooit van binnen
gezien.
 Op 17 september hebben Joan en Edzard voor kinderen uit groep 8 van de
Bornwaterschool de Klassendag verzorgd
 Edzard heeft op 14 december oud-leden van een scouting groep een
rondleding gegeven in de Dorpskerk.
8. Vrienden
 De Vrienden voelen zich duidelijk sterk betrokken bij de doelen van onze stichting.
Het aantal Vrienden is ca. 220. Vergelijkbaar met 2020.
 Helaas moet worden vastgesteld dat het bedrag aan donaties iets lager is dan
vorig jaar, ondanks het sturen van 2 herinneringsbrieven.
9. Vrijwilligers
Dit jaar konden onze vrijwilligers actief zijn als gastvrouw/gastheer bij het ondersteunen van slechts 3 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 2022. Een gezellig samenzijn bij
Marjan en Edzard eind juli kon helaas door corona weer niet door gaan.
Bloemendaal, 31 januari 2022
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