
 

  
Algemeen en Financieel Jaarverslag 2018 

 I Algemeen 

De Stichting was gedurende het verslagjaar weer actief.  

In samenwerking met de Historische Kring In de Gloriosa was er in januari een lezing door Johan van 

Galen Last over de tuinen van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen. De opkomst was groot en het 

publiek heel geïnteresseerd. 

In maart ontvingen wij Kamerkoor OKTOICH uit Amsterdam. Russisch gezongen Gezangen uit de 

Grote Vasten. Een volle kerk met publiek dat aan hun lippen hing. 

In april speelde het Jeugdstrijkorkest Cuypersensemble o.l.v. Maurice Wijzenbeek, de sterren van de 

hemel. Ieder optreden staat het publiek versteld van hun kunnen, hun passie. 

Begin november trad de Timeless Swingband onder leiding van Hans Verheul op. Gelukkig was 

dorpsgenoot Martien Beenen weer volledig hersteld zodat ook weer van zijn drumsolo’s genoten  

kon worden. 

Tot slot was daar eind november ‘Muze in Meervoud’. Geerten Liefting speelde op het Bätz-orgel  

en kunstenaar Ingrid Jansen zette de muziek om in een prachtig schilderij dat aan het einde van de 

avond per opbod verkocht werd.  

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 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.  

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

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

verbonden zijn. 

 

II Financieel Jaarverslag 

De opbrengsten ad € 15.670,79 uit bovengenoemde activiteiten en schenkingen alsmede de 

ontvangen bijdragen van donateurs en dotaties aan het onderhoudsfonds en stamkapitaal  

resulteerden bij het onverkorte stringente kostenbeheer (€ 3.495,23) in een positief resultaat van  

€ 10.073,41. Bijgedragen aan het onderhoud € 2.102,15. 

De uit het Stamkapitaal (€35.302,50), Bestemmingsreserve (€ 38.629,64) en de Reserve Onderhoud   

(€ 11.801,62) opgebouwde middelen van de Stichting verruimden door de toevoeging van het 

positieve resultaat naar € 85.733,76 in het verslagjaar. 

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 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 Hervormde 

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

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

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

2019 de tot nu toe succesvolle concerten en fietstochten worden voortgezet.  
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