
Algemeen en Financieel Jaarverslag 2020 
I Algemeen 

De Stichting  

Het jaar 2020 begon met een goed bezochte lezing op 31 januari. In samenwerking met de 

Historische Kring In de Gloriosa was er een lezing ‘Visserij in Kortenhoef’. Bekende Kortenhoever 

Krijn Spaan nam de toehoorders mee terug in de tijd. 

En toen kwam maart met het voor ons onbekende coronavirus. Eerst ver weg nog, China maar het 

bereikte al gauw Europa en toen Noord-Brabant.  

Voor 18 maart hadden we alles klaar om Geert Mak te ontvangen om zich te laten interviewen over 

zijn nieuwste boek Grote Verwachtingen – In Europa door Mariëlle Tweebeeke, presentator van 

Nieuwsuur. Deze avond was opgezet mede door de Stichting Kunst aan de Dijk. 

Groot was de teleurstelling toen minister president Rutte de intelligente lock down afkondigde. 

Uiteraard begrepen we waarom dat was. Maar wie was niet in de veronderstelling dat het na de 

zomer wel weer normaal zou zijn? 

Het interview werd verplaatst naar 18 november maar in de zomer besloot Geert Mak alle lezingen 

te cancelen. Dank aan iedereen die hun kaartje aan de stichting doneerden. 

Oud-burgemeester Wim Kozijn had in de zomer toch nog een groep fietsers mee naar de 

verschillende buitenplaatsen en vertelde de verhalen over de families van toen en het ontstaan van 

het dorp ’s-Graveland.  

Het beoogde concert van Duo Zeffiretti op 23 oktober hebben we door moeten schuiven naar het 

najaar 2021 of voorjaar 2022.  

Voor vrijdagavond 18 december tussen 17:00 en 22:00 uur stond de Kerstafette gepland. Met 

optredens van o.a. een jongerenband, een koperkwartet, klarinettrio, Four Fun, Quincy Brink en 

anderen. Netjes met inachtneming van de coronamaatregelen; op 1,5 meter, verplichte looproutes 

en niet meer dan 30 personen in de kerk. Buiten op het plein erwtensoep, glühwein en 

chocolademelk to go. De aanmeldingen om mee te doen kwamen heel snel binnen. Iedereen was 

enthousiast. Helaas moest ook deze activiteit uitgesteld worden.  

Het bestuur hoopt dat we elkaar in 2021 weer zullen ontmoeten zonder gevaar voor besmettingen. 

In het verslagjaar werd, grotendeels op kosten van onze Stichting, een fraaie dakkapel op de zolder 

van de consistoriekamer gerealiseerd. Deze werd in een speciale bestuursvergadering aan de 

kerkenraad ‘overgedragen’. 

Gedurende het verslagjaar hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.  

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

van de activiteiten van de Stichting in 2020 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 € 11.887,50 uit bovengenoemde activiteiten en schenkingen alsmede de 

ontvangen bijdragen van donateurs en dotaties aan het onderhoudsfonds en stamkapitaal, 

resulteerden bij het onverkorte stringente kostenbeheer € 557,42 in een positief resultaat van  

€ 11.230,09. Ten laste van een daarvoor bestemde reservering groot €10.000.-. werd in 2020               

€ 10.099,-. uitgegeven aan het plaatsen van een dakkapel op de consistoriekamer en aan enkele 

kleine reparaties, het restant van € 99,-. werd geboekt als doelbesteding. 

De uit het Stamkapitaal (€ 39.702,50), Bestemmingsreserve € 39.959,22 en de Reserve Onderhoud   

€ 19.751,74 opgebouwde middelen van de Stichting verruimden door de toevoeging van het 

positieve resultaat naar € 99.413,46 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. Wij hopen dat we naast bijzondere acties ook in 

2021 succesvolle activiteiten kunnen organiseren.  
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