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1.

Verslag van het bestuur

Jaarlijks
In 2018 heeft de stichting zich in beginsel beziggehouden met het uitvoeren van haar
algemene doelstelling:
A: Het bevorderen en initiëren van culturele activiteiten die een zinvol gebruik casu quo
zinvolle bestemming geven aan het monumentale kerkgebouw;
B: Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
• Het geven van bekendheid aan de historische waarde van het zeventiende-eeuwse
kerkgebouw;
• Belangstelling wekken in brede kring voor het (indirect) bijdragen in het onderhoud
van het monument;
• Het bieden van accommodatie voor culturele activiteiten;
• Het openstellen van het kerkgebouw op regelmatige tijden voor bezoekers, toeristen
enzovoort;
• Het afstemmen op andere toeristische activiteiten in de voormalig Schermer;
• Het geven van naamsbekendheid aan de stichting.
Dit jaar- Stichting Grote Kerk Schermerhorn
Ook heeft de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn zich in 2018 ingezet om de
nieuw opgerichte Stichting Grote Kerk Schermerhorn zich te kunnen laten ontwikkelen. Deze
stichting was in 2018 nog niet in staat alle directe kosten vanuit haar eigen bedrijfsvoering
te betalen. Stichting Vrienden van de Grote Kerk heeft hiervan een deel voor haar rekening
genomen. De kosten voor Marketing, adviezen en brochures, maakten hier het belangrijkste
onderdeel van uit.
Dit jaar- Gebrandschilderde ramen
Door een ontvangen schenking heeft de stichting de kans gegrepen om een filmpje te laten
maken over haar “Unique Selling Points” onze gebrandschilderde ramen. Dit filmpje kan op
verschillende manieren worden ingezet om de algemene doelstelling te verwezenlijken.
Dit jaar- Unieke orgel
De schenking heeft het mede mogelijk gemaakt om het unieke orgel dat onze kerk rijk is te
laten restaureren. Hiervoor is in 2018 een reservering opgenomen.
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2.

Toekomst

Net als voorgaande jaren zal in 2019 veel aandacht worden besteed aan de activiteiten die
de algemene doelstelling waarborgen. Alle activiteiten worden geïnitieerd, georganiseerd en
uitgevoerd door vrijwilligers. Hieronder valt onder andere:
•
•
•
•
•
•

het beheer van de kerk;
de catering-groep;
de commissie communicatie;
de gastvrouwen & -heren;
de rondleiders
incidentele initiatieven zoals het Leeghwater Arrangement en 4- de Muziek in de
polder.

De Stichting is sterk afhankelijk van de inzet en baten van de vrijwilligers, bewoners en
donateurs. Aangezien het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers bij de kerk te
betrekken en de huidige vrijwilligers in leeftijd toenemen ziet de Stichting hier een grote
uitdaging in om de Kerk te kunnen laten voortbestaan in de toekomstige jaren. Het bestuur
zal zich blijven inzetten om de betrokkenheid van bewoners te wekken en om vrijwilligers te
werven en te behouden. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk-Schermerhorn werkt dan
ook nauw samen met de Stichting Grote Kerk Schermerhorn, die een groeiend aandeel van
de kosten voor zijn rekening zal moeten nemen. De Stichting verleent dan ook graag zo veel
mogelijk steun in deze niet geringe klus.

2.2

Activiteiten

Hieronder enkele nieuwe activiteiten die in 2019 plaatsvinden.
Leeghwater arrangement
Dit jaar zal in samenwerking met de Stichting Het Kleinste Huisje tijdens het zomerseizoen
een aantal keer een arrangement worden aangeboden. Geïnteresseerden kunnen tijdens dit
arrangement een bezoek brengen aan Museum Het Kleinste Huisje, een rondvaart in een
fluisterboot door de polder en een rondleiding door de Grote Kerk van Schermerhorn.
4-de Muziek in de Polder
Dit betreft een fietstocht langs 4 kerken waar ieder uur naar een concert kan worden
geluisterd.
Bezoek de toren van Schermerhorn
Na goedkeuring van de Gemeente kunnen geïnteresseerden onder begeleiding in de toren
van de kerk klimmen en bovenin genieten van het uitzicht.
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3.

Organisatie

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk-Schermerhorn is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 41241930 vanaf 12 juni 1997. De stichting heeft vanaf 1 januari
2012 een ANBI-status met bijbehorend RSIN 806557835. De Stichting heeft een
aangifteplicht voor de omzetbelasting onder nummer NL808657835B01. De Stichting is
vrijgesteld voor het doen van aangifte Vennootschapsbelasting.
Geïnteresseerden kunnen via onderstaande gegevens contact opnemen met de Stichting.
Bezoekadres:
Oosteinde 2
1636XV Schermerhorn

Postadres:
Westeinde 73
1636VC Schermerhorn

Secretaris: mevrouw Henkje Koning
info@grotekerkschermerhorn.nl
06 83 31957

Penningmeester: mevrouw D. Stoop
penningmeester@grotekerkschermerhorn.nl

3.1

Bestuur

In 2018 heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Voorzitter Niels Kentie heeft
zijn functie neergelegd en deze is na een langere periode van zoeken uiteindelijk in 2019
ingevuld door Maurice Peeters. Wij zijn Niels dankbaar voor zijn inzet en erkentelijk voor zijn
werk voor de Stichting.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

3.2

Dhr. M. Peeters
Mevr. D. Stoop
Mevr. H. Koning

Werknemers

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. In 2018 heeft de Stichting mogen rekenen op
de inzet van ca 60 Vrijwilligers.
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4.

Jaarrekening

Jaarrekening
(cijfers zijn afgerond op tientallen)
2018

2017

Inkomsten
Inkomsten uit schenking

€

55.170

Inkomsten programma commissie

€

9.410

€

2.800

Inkomsten donaties & giften

€

4.050

€

6.920

Inkomsten subsidies

€

3.600

€

6.000

Inkomsten consumpties & winkeltje

€

1.950

€

2.180

Inkomsten herfstfair & rondleidingen

€

1.980

€

2.070

Inkomsten filmhuis & overig

€

960

€

940

Totale inkomsten

€

77.120

€

20.910

Kosten werving baten

€

14.550

€

5.690

Kosten beheer en administratie

€

12.970

€

0

Besteed aan doelstelling

€

25.000

€

41.760

Toevoeging aan reserves, schenking

€

24.600

€

Onttrekking aan reserves

€

Totale kosten/bestedingen

€

Materiele vaste activa

€

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totale activa

Bestedingen

-

0

€

26.540

77.120

€

20.910

19.900

€

€

2.630

€

0

€

106.000

€

66.160

€

128.530

€

81.520

Reserves

€

107.010

€

82.410

Voorziening Orgel

€

15.000

€

0

Kortlopende schulden

€

6.520

€

Totale passiva

€

128.530

€

Activa
15.360

Passiva
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-

-900
81.520

4.1

Toelichting jaarrekening

Vanaf 2018 is er gestart met een nieuw boekhoudpakket en een nieuw invulling van de
administratie. De vergelijkende cijfers van 2017 zijn dan ook niet goed vergelijkbaar.
Schenking
Begin 2018 hebben wij een schenking mogen ontvangen van €55.170.
Inkomsten Programma Commissie
Dit betreft alle inkomsten uit kaartverkoop en commissies uit de verkoop van Exposanten.
Inkomsten Donaties & Giften
Dit betreft alle inkomsten van donateurs en de giftenpot die in de kerk staat.
Inkomsten Subsidies
Dit betreft het totaalbedrag aan ontvangen subsidies die wij hebben ontvangen voor
onderdelen van onze activiteiten.
Inkomsten Consumpties & Verkopen winkeltje
Dit betreft de inkomsten van consumpties tijdens onze openingstijden, concerten en
filmavonden. Ook de artikelen die in het winkeltje te koop staan zoals kaartjes, flessen wijn
etc. vallen onder deze inkomsten.
Inkomsten Herfstfair & Rondleidingen
Dit betreft zowel de inkomsten uit de Herfstfair als de inkomsten van de rondleidingen.
Inkomsten Filmhuis & Overig
Dit betreft de entreegelden voor de filmavonden, ontvangen rente, of andere incidentele
inkomsten die niet onder 1 van bovenstaande categorieën vallen.
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Kosten Werving Baten
Dit betreffen de inkoopkosten die direct aan de inkomsten kunnen worden toegerekend.
Kosten Beheer en Administratie
Dit betreffen de algemene en indirecte kosten zoals die nodig zijn om de Kerk te kunnen
laten bestaan.
Kosten besteed aan Doelstelling in 2018
Dit betreffen de kosten niet onder de algemene doelstelling van de stichting behoren maar
incidenteel worden gedaan.
•

Dit jaar- Stichting Grote Kerk Schermerhorn
Ook heeft de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn zich in 2018
ingezet om de nieuw opgerichte Stichting Grote Kerk Schermerhorn zich te
kunnen laten ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het dekken van de eerste
kosten. De kosten voor Marketing, adviezen en brochures, maakten hier het
belangrijkste onderdeel van uit. Er is ongeveer €5.000 besteed aan dit doel.

•

Dit jaar- Gebrandschilderde ramen
Door een ontvangen schenking heeft de stichting de kans gegrepen om een
filmpje te laten maken over haar “Unique Selling Points” onze
gebrandschilderde ramen. Dit filmpje kan op verschillende manieren worden
ingezet om de algemene doelstelling te verwezenlijken. De kosten hiervoor
bedroegen €5.000.

•

Dit jaar- Unieke orgel
De schenking heeft het mede mogelijk gemaakt om het unieke orgel dat onze
kerk rijk is te laten restaureren. Hiervoor is in 2018 een reservering van
€15.000 opgenomen.

Toevoeging aan de Reserves
In 2018 heeft de Stichting in verband met de ontvangen Schenking €24.600 aan de reserves
toe kunnen voegen. De ontvangen schenking bedroeg €55.170 en indien deze schenking
niet was ontvangen was het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering € 30.570 negatief
geweest. 2018 was het eerste hele boekjaar na de grootschalige verbouwing van 2017, en
waarin de beide stichtingen haar -deels hernieuwde- rol zijn gaan vervullen. Dit kost tijd,
geld en energie van alle betrokken partijen. De stichting heeft € 25.000 geïnvesteerd in de
hierboven genoemde punten. Allen met als doel om de bekendheid met en kwaliteit van de
kerk verder uit te breiden en te verbeteren. Vanuit dat oogpunt is de stichting tevreden met
het resultaat.
Onttrekking aan de Reserves
Niet van toepassing in 2018.
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5.

Begroting

Begroting 2019
2018

2019

Inkomsten
Inkomsten uit Schenking

€

55.170

Inkomsten programma commissie

€

9.410

€

9.250

Inkomsten donaties & giften

€

4.050

€

4.000

Inkomsten subsidies

€

3.600

€

6.000

Inkomsten consumpties & winkeltje

€

1.950

€

2.000

Inkomsten herfstfair & rondleidingen

€

1.980

€

2.000

Inkomsten filmhuis & overig

€

960

€

2.925

Totale inkomsten

€

77.120

€

26.175

Kosten werving baten

€

14.550

€

13.750

Kosten beheer en administratie

€

12.970

€

12.425

Besteed aan doelstelling

€

25.000

€

0

Toevoeging aan reserves, schenking

€

24.600

€

0

Onttrekking aan reserves

€

€

875

Totale kosten/bestedingen

€

77.120

€

26.175

Materiele vaste activa

€

19.900

€

-

Vorderingen en overlopende activa

€

2.630

€

-

106.000

€

-

€

-

Bestedingen

-

Activa

Liquide middelen

€
€

Totale activa

128.530

Passiva
Reserves

€

107.010

€

-

Voorziening Orgel

€

15.000

€

-

Kortlopende schulden

€

6.520

€

Totale passiva

€

128.530

€
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-
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-

5.1

Toelichting begroting

Algemeen
Voor 2019 wordt verwacht dat de Stichting Grote Kerk Schermerhorn steeds meer en beter in
staat is haar eigen kosten te dragen. Voor de Stichting Grote Kerk Schermerhorn betekent dit
dan een verlaging van de “kosten Besteed aan doelstelling”. De overige onderdelen van de
begroting zijn in lijn met 2018 en daarin worden dan ook geen grote wijzigingen verwacht.
Schenking
Er is geen zicht op een eventuele schenking in 2019.
Inkomsten Programma Commissie
Dit betreft alle inkomsten die worden verwacht uit kaartverkoop van concerten, de verhuur
aan exposanten en uit de eventuele verkoop van Exposanten.
Inkomsten Donaties & Giften
Dit betreft een schatting van de inkomsten die wij verwachten van donateurs en uit de
giftenpot die in de kerk staat.
Inkomsten Subsidies
Dit betreft het totaalbedrag subsidies die wij hopelijk mogen ontvangen voor een deel van
onze activiteiten.
Inkomsten Consumpties & Verkopen winkeltje
Dit betreft de te verwachten inkomsten van consumpties tijdens onze openingstijden,
concerten en filmavonden. Ook de artikelen die in het winkeltje te koop staan zoals kaartjes,
flessen wijn etc. vallen onder deze inkomsten.
Inkomsten Herfstfair & Rondleidingen
Dit betreft de te verwachten inkomsten uit de Herfstfair en de inkomsten van de
Rondleidingen.
Inkomsten Filmhuis & Overig
Dit betreft de te verwachten entreegelden voor de filmavonden, ontvangen rente, of andere
incidentele inkomsten die niet onder 1 van bovenstaande categorieën vallen.
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Kosten Werving Baten
Dit betreffen de te verwachten inkoopkosten die direct aan bovengenoemde
inkomstenbronnen kunnen worden toegerekend.
Kosten Beheer en Administratie
Dit betreffen de te verwachten algemene en indirecte kosten zoals die nodig zijn om de Kerk
te kunnen laten bestaan.
Kosten besteed aan Doelstelling
Niet van toepassing
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