
Algemeen en Financieel Jaarverslag 2017 

 I Algemeen 

De Stichting was gedurende het verslagjaar weer bijzonder actief.  

Wij boden twee concerten aan:  in maart konden de talrijke bezoekers genieten van het enthousiaste 

optreden van het jeugdorkest Cuypers- Ensemble .  

In november trad in navolging op de Spiegeltent- Swingband, die zijn activiteiten heeft beëindigd,  de 

bekende Timeless Swingband op.  Met de hem eigen imponerende jazz en zang deed de band bij zo 

menige toehoorder herinneringen aan vervlogen tijden herleven.  

In september organiseerden wij weer in samenwerking met het veilinghuis Van Spengen een 

succesvolle taxatiedag. Veel inwoners van Wijdemeren e.o. onderwierpen hun meegebrachte 

(kunst)bezittingen aan de kritische analyse van de specialisten en keerden al dan niet tevreden met 

de vastgestelde waarden huiswaarts . 

Ook in het verslagjaar vond weer onder de vakkundige en bezielende begeleiding van de oud-

burgemeester van ’s-Graveland, de heer W. Kozijn, met veel deelnemers de fietstocht langs de 

Buitenplaatsen van ’s-Graveland plaats. 

In het verslagjaar nam de Stichting met een eigen team deel aan de ‘Ken Uw Dorp Quiz’ en met 

groots succes! Wij behaalden de met € 500,- verbonden eerste prijs en documenteerden zomede 

onze innige verbondenheid met en kennis van Kortenhoef/’s-Graveland. Uiteraard werd het 

geldbedrag aan de middelen van de Stichting toegevoegd. 

Met dankbaarheid ontvingen wij van de Vereniging Curtevenne een schenking van € 1500,- , die 

zomede op grootse wijze de doelstelling van onze Stichting ondersteunt. 

Conform deze doelstelling  heeft de Stichting met enige  voldoening met  € 65.000,-  kunnen 

bijdragen aan de  omvangrijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden van Kerk en Pastorie. 

Gedurende het verslagjaar verwelkomde de Stichting  de heer Jeroen Hofhuis als nieuw bestuurslid 

en nam per ultimo 2017 afscheid van de bestuursleden Aalberts en Van den Adel wegens bereiken 

van de statutaire leeftijdsgrens.  

Het bestuur van de Stichting dankt de heren Aalberts en Van den Adel voor hun jarenlange inzet en 

ondersteuning van de activiteiten van de Stichting en stelt het bijzonder op prijs, dat zij als adviseurs 

aan de Stichting verbonden blijven. 

 

II Financieel Jaarverslag 

De opbrengsten ad € 14.231,85 uit bovengenoemde activiteiten en schenkingen alsmede de 

ontvangen bijdragen van donateurs en dotaties aan het onderhoudsfonds en stamkapitaal  

resulteerden bij het onverkorte stringente kostenbeheer ( € 1.861,73  ) in een positief resultaat van 

€12.370,12.  



 

De uit het Stamkapitaal (€33.102,50), Bestemmingsreserve (€ 35.176,23) en de Reserve Onderhoud  

(€ 7.381,62) opgebouwde middelen van de Stichting verruimden door de toevoeging van het 

positieve resultaat van € 63.290,23  in 2016 naar € 75.660,35 in het verslagjaar. 

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

belangstellenden worden ingezien. 

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

de ondersteuning van het behoud van cultuurgoed stemt onze ondersteuning van het meerjarige 

onderhoudsplan van de Kerk en Pastorie tot  tevredenheid en spoort ons aan in de voortgezette 

werving van nieuwe donateurs en sponsoren alsmede in de organisatie van middelen genererende  

activiteiten. 

Immers, het  omvangrijk en niet meer uit te stellen onderhoudswerk plaatst de Kerk en haar 

gemeenschap voor een enorme financiële uitdaging en behoeft de ondersteuning door de Stichting. 

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 

2018 de tot nu toe succesvolle concerten en fietstochten worden voortgezet.  
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