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Activiteiten 

De Stichting was gedurende het verslagjaar weer bijzonder actief. Naast de jaarlijkse fietstochten 

langs de buitenplaatsen in ‘s-Graveland onder vakkundige en bezielende leiding van de oud-

burgemeester, de heer Kozijn, boden wij twee concerten aan: in maart konden de talrijke bezoekers 

genieten van het fraaie optreden van het Jeugdstrijkorkest Cuypersensemble en in oktober trad 

wederom voor een goed gevulde kerk de bekende Spiegeltent Swingband op. Het wordt allengs een 

goede traditie dat deze band het winterseizoen van onze evenementen opent. 

 

Financieel 

Nadat in 2014 de Stichting conform de in de statuten vastgelegde doelstelling de instandhouding 

van de kerkelijke gebouwen met het grootse bedrag van € 50 409,98 heeft ondersteund, stond het 

verslagjaar in het teken van de aanvulling van de middelen en reserves. De bovengenoemde 

activiteiten alsmede de ontvangen bijdragen van donateurs en dotaties aan het onderhoudsfonds en 

stamkapitaal, resulteerden bij het stringente kostenbeheer in een positief resultaat van € 12 316,59, 

hetwelk volledig kon worden besteed aan suppletie van de reserves en het stamkapitaal van de 

Stichting. De Stichting zag de haar ter beschikking gestelde middelen verruimen van € 53 160,34   

naar € 65 506,94. 

 

De jaarcijfers zijn inmiddels door het Bestuur en de controller goedgekeurd. 

 

Tegen de achtergrond van de voortschrijdende terughoudendheid van de overheid en fondsen bij de 

ondersteuning van het behoud van cultuurgoed, stemt dit resultaat ons zeker tot hoge tevredenheid 

en spoort ons aan in de voortgezette werving van nieuwe donateurs en sponsoren alsmede in de 

organisatie van middelen genererende activiteiten. 

 

Immers, het meerjaren- onderhoudsplan van de kerk en haar pastorie voorziet omvangrijk en niet 

meer uit te stellen onderhoudswerk, hetwelk de kerk en haar gemeenschap voor een enorme 

financiële uitdaging plaatst. 

 

Mede tegen de achtergrond van de grote historische waarde van onze kerk zal de Stichting haar 

financiële bijdrage in de komende jaren verstevigen. Naast bijzondere acties zullen daarbij ook in 

2016 de tot nu toe succesvolle concerten en fietstochten worden voortgezet. 
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