Jaarverslag 2016 van de
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas
Doelstelling
De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) stelt zich als doel de Dorpskerk van Westmaas, waaraan toch
iedereen door haar beeldbepalend karakter gehecht is, voor toekomstige generaties te behouden. De kerk is
weliswaar eigendom van en in beheer bij de Protestantse Gemeente Nieuwland, maar omdat de kerkelijke
gemeente, gelet op haar omvang, niet alleen in staat is dit monumentale kerkgebouw in stand te houden, is het
noodzakelijk dat de lasten breder worden gedragen. Wanneer alle inwoners zich hiervoor inspannen, kan de
historische Dorpskerk voor het nageslacht behouden blijven.
Nieuwe vrienden maken
Sinds de oprichting van SVDW, in augustus 2014, zijn er activiteiten
ontwikkeld om het draagvlak te vergroten. Dat betekent dat wij zoveel
mogelijk inwoners uit Westmaas benaderen met de vraag of zij “Vriend”
willen worden. Het streven is dat zeker 400 inwoners zich als Vriend bij
ons aansluiten. Eind 2016 waren het er 180 (inclusief 4 z.g.
Bedrijfsvrienden), dus zijn we op de goede weg. Het zou mooi zijn
wanneer u, als vriend van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas,
probeert uw buren, familie en vrienden te benaderen met de vraag of zij
zich bij ons als Vriend willen aanmelden. Wij hopen dat u ons op die
manier in 2017 wilt helpen om dat doel te bereiken.
Daarnaast is het bestuur in het najaar 2016 begonnen met de introductie
van het begrip “Bedrijfsvriend. Iedere ondernemer wordt in de
gelegenheid gesteld om voor minimaal € 100,00 per jaar “Bedrijfsvriend”
te worden. Als tegenprestatie plaatsen wij het bedrijfslogo op onze
website. Daarnaast wordt het logo tijdens onze evenementen in beeld
gebracht.
Eind 2016 waren er 176 Vrienden (particulieren) en 4 Bedrijfsvrienden
(ondernemingen) bij de SVDW aangesloten.
Activiteiten
Naast werving van nieuwe Vrienden en Bedrijfsvrienden, organiseert de SVDW ook evenementen die uitstekend
passen bij het multifunctioneel gebruik van de monumentale Dorpskerk. Het eerste evenement van 2016 vond 29
januari plaats, toen Joost Pieters een benefietconcert verzorgde. Hij werd op piano, gitaar en saxofoon begeleid door
Stefan Fokker. Joost Pieters, die in Westmaas opgroeide, schrijft en componeert Nederlandstalige liedjes die
variëren van gevoelige luisterliedjes tot swingende popsongs. Dit concert sloeg erg goed aan, want de kerk was met
meer dan 130 personen bomvol gevuld.

Op vrijdagavond 27 mei vond ons tweede benefietconcert
plaats, dat door Esther van der Mark werd verzorgd.
Esther heeft net als Joost haar jeugd in Westmaas
doorgebracht. Erwin van der Vlis begeleidde haar op
gitaar. Esther vertolkte fraaie luisterliedjes die zij boeiend
aan elkaar praatte met weetjes uit Westmaas van
vroeger. Deze avond werd door ruim 60 personen
bezocht.
Het derde evenement betrof een lezing van de beroemde
sportman Arnold Vanderlyde vrijdagavond 14 oktober.
Arnold, wiens moeder in Westmaas geboren is, gaf een
boeiende interactieve workshop waarbij hij inging op het
feit hoe waardevol mensen voor elkaar kunnen zijn, ook
al is die gemeenschap maar klein zoals Westmaas. Deze
bijzondere lezing werd door 55 personen bijgewoond.
Onze culturele activiteiten van 2016 werden op 17
december afgesloten met een kerstconcert door het
Hoekschewaards Operakoor “Euphonia”. Het was een goede greep van Guus van der Pal, lid van het Comité van
aanbeveling van de SVDW, om het bestuur van “Euphonia” waarvan hij lid was, te adviseren het kerstconcert in
samenwerking met de Vrienden in onze Dorpskerk te houden. Dit geslaagde kerstconcert werd door ruim 150
bezoekers bijgewoond. Met koorleden en solisten meegeteld waren er 200 aanwezigen.
Het is de bedoeling dat we in 2017 tenminste drie culturele activiteiten zullen organiseren, namelijk op:
 31 maart een muzikaal hoogwaardig concert met mezzo-sopraan Laura Kaper. Zij gaat met begeleiding door
Heidi Delcliseur aan de piano, romantische liederen van De Falla, Shostakovich, Debussy, Bartók, Brahms en Dvořák
ten gehore brengen;
 12 mei houdt de beroemde schrijfster Rosita Steenbeek een lezing in onze Dorpskerk. Deze avond biedt
liefhebbers van haar werk een uitgelezen kans meer over hun favoriete schrijfster aan de weet te komen; en
 27 oktober een benefietconcert dat door de Duifies zal worden verzorgd. De Duifies traden ook in 2015 in de
Dorpskerk. Dat was een succesvolle en goed bezochte avond. Zij brengen liedjes van Annie M.G. Schmidt, Wim
Sonneveld en andere beroemde tijdgenoten.

Financieel overzicht 2016
Hieronder volgt een overzicht van de balans per 31 december 2016 van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas
en de Winst- en verliesrekening over 2016.
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking van het resultaat)
2016
€
€

2015
€

€

Activa
Vorderingen
Nog te ontvangen donaties
Liquide middelen

350,00

195,00

2.437,43
2.787,43
=======

6.018,13
6.213,13
=======

Passiva
Kapitaal
Bestemmingsreserve t.b.v. schilderwerk
interieur kerkgebouw
Bestemmingsreserve t.b.v. restauratie
kerkramen Dorpskerk

767,32

1.213,13

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen donaties

2.767,43

6.213,13

20,00
2.787,43
=======

0,00
6.213,13
=======

WINST- EN VERLIESREKENING 2016
2016
€
Inkomsten
Donaties van de Vrienden
Overige opbrengsten
Kaartverkoop concert Joost Pieters
Kaartverkoop concert Esther van der Mark
Kaartverkoop workshop Arnold Vanderlyde
Kaartverkoop Kerstconcert Euphonia
Kaartverkoop concert Myriam West
Kaartverkoop concert De Duiffies
Uitgaven
Bankkosten
Kosten website
Kosten concert Joost Pieters
Kosten concert Esther van der Mark
Kosten workshop Arnold Vanderlyde
Kosten Kerstconcert Euphonia
Kosten concert Myriam West
Kosten concert De Duiffies
Resultaat boekjaar

€

2015
€

3.457,00
57,50
1.330,00
630,00
550,00
260,00
0,00
0,00
6.284,50
165,00
84,70
338,00
295,00
300,50
47,00
0,00
0,00

€
2.727,00
544,62
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
780,00
4.751,62

182,52
84,64
0,00
0,00
0,00
0,00
339,18
354,50
1.230,20
5.054,30
=======

963,84
3.787,78
=======

Restauratie kerkramen
In 2016 zijn de 13 glas-in-loodramen, waaronder de 3 gebrandschilderde ramen, gerestaureerd. De
gebrandschilderde ramen kregen nieuwe veiligheidsvoorzetbeglazing, die rondom met specie werd ingezet. De
gebrandschilderde taferelen zijn met messing frames en al uitgenomen en gerenoveerd. Daarna werden ze
teruggeplaatst en wel zodanig dat er rondom de panelen een luchtspleet is ontstaan met een door binnenlucht
geventileerde spouw. Dit is zowel gunstig voor de levensduur van de eeuwenoude afbeeldingen alsmede voor de
messing frames.
Bij de overige glas-in-loodramen is de bestaande voorzetbeglazing hergebruikt en daartoe losgesneden uit de
siliconen randen. Dit glas is machinaal gereinigd.
De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas heeft € 8.500,00 voor dit specifieke doel beschikbaar gesteld. De
cheque werd op 17 december 2016 door de voorzitter van onze stichting aan de voorzitter van de kerkenraad
overhandigd.
Dit zijn in vogelvlucht de activiteiten waarmee het bestuur van de SVDW zich het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden. Wij hopen met deze activiteiten een bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van de fraaie
monumentale Dorpskerk.
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas.
Herman van Dijk, voorzitter
Rook Belder, secretaris
Esther Beeftink, penningmeester
Anja van der Pol, lid
Bernard van Driel, lid

