
Algemeen en Financieel Jaarverslag 2019 
I Algemeen 

De Stichting was gedurende het verslagjaar 2019 actief op diverse fronten.  

In samenwerking met de Historische Kring In de Gloriosa was er op 18 januari een lezing ‘Van veen 

tot turf’ door Ferry Siemensma en Aales van Leeuwen over de vervening van de dorpen. 

Op 29 maart hadden we een uitverkochte kerk voor de Mini-Matthäus. Negen vocalisten lieten hun 

eigen intieme versie van Bach’s Matthäus Passion horen. 

Op 1 en 28 juni in de ochtend leidde oud-burgemeester Wim Kozijn een groep fietsers mee naar de 

verschillende buitenplaatsen aan het Noordereinde en het Zuidereinde en vertelde de verhalen over 

de families van toen, het ontstaan van het dorp ’s-Graveland. Beide keren onder een stralend blauwe 

hemel. Koffie, lunch en een afsluitend drankje werd genoten op de buitenplaats Sperwershof. 

De Stichting was op 26 oktober ook van de partij voor de 3e Ken uw dorp Quiz. Dit keer werden we 

beloond met de 3e prijs, € 125,-- voor de kas. 

Op 4 oktober ontvingen we nog een keer de Timeless Swingband onder leiding van Hans Verheul.  

De gast trompettist was Niels Tausk. 

Tot slot op 29 november zong het Kamerkoor Oktoich prachtige Adventsliederen. Herman Stuijver 

bekend van het Wijdemeren Weekblad, sprak in de editie na het concert lovende woorden over het 

optreden van het koor en de sfeer van de avond. 

Conform deze doelstelling  heeft de Stichting met enige  voldoening met  € 14.010.98  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. 

De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur. 

 

II Financieel Jaarverslag 

De opbrengsten ad € 20.750,10 uit bovengenoemde activiteiten en schenkingen alsmede de 

ontvangen bijdragen van donateurs en dotaties aan het onderhoudsfonds en stamkapitaal  

resulteerden bij het onverkorte stringente kostenbeheer € 4.289,51 in een positief resultaat van  

€ 2.449,61. Bijgedragen aan het onderhoud € 14.010,98. 

De uit het Stamkapitaal (€ 37.502.50), Bestemmingsreserve € 34.864.25 en de Reserve Onderhoud   

€ 15.816.62 opgebouwde middelen van de Stichting verruimden door de toevoeging van het 

positieve resultaat naar € 88.183,37 in het verslagjaar. 

De jaarcijfers zijn inmiddels 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  omvangrijke 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 

2020 de tot nu toe succesvolle activiteiten worden voortgezet.  
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