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Concert 8 februari 2019 met Joost Pieters en             
Franklin Schieman. 

 
 
Doelstelling 
De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) 
stelt zich als doel de Dorpskerk van Westmaas, 
waaraan veel mensen door haar beeldbepalend 
karakter gehecht zijn, 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.  
 

 
 
Vrienden maken Vrienden 
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 
2019 waren het er 223 (inclusief 7 z.g. Bedrijfsvrien-
den), 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 2020 wilt helpen om dat doel 
te bereiken. 
 
Daarnaast is het bestuur in 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 en wordt het logo 
tijdens onze evenementen in beeld gebracht. 
Eind 2019 waren er 216 vrienden (particulieren) en 
7 bedrijfsvrienden (ondernemingen) bij de SVDW 
aangesloten. 
 
Activiteiten  
Naast werving van nieuwe vrienden en 
bedrijfsvrienden, organiseert de SVDW ook  

 
Bluesband “Mot wat” Hoeksche Waard op 12 april 2019. 



De band “Red Curls & blue notes” verzorgde op  
20 september een concert. 

 
evenementen die uitstekend passen bij het 
multifunctioneel gebruik van de monumentale  
Dorpskerk. Het eerste evenement van 2019 vond op 
8 februari plaats, toen Joost Pieters een 
benefietconcert verzorgde. Hij werd op saxofoon 
begeleid door Franklin Schieman. Joost Pieters, die 
in Westmaas opgroeide, schrijft en componeert 
Nederlandstalige liedjes die variëren van gevoelige 
luisterliedjes tot swingende popsongs.  Dit concert 
werd door circa 120 personen bezocht. 
 
Op vrijdagavond 12 april vond ons tweede 
benefietconcert plaats. Dat werd gegeven door de 
bluesband “Mot wat” uit de Hoeksche Waard. De 
belangstelling hiervoor was goed, want deze avond  
werd door ruim 100 personen bezocht. De derde 
benefietavond was op 20 september toen “Red 
Curls & blue notes” voor een mooi concert zorgde 
dat door ruim 90 personen werd bijgewoond. 
Het laatste benefietconcert in 2019 was op 13 
december toen Door Visser en haar band voor zo’n 
85 personen een schitterend kerstconcert 
verzorgden.  
Het is de bedoeling dat we in 2020  weer vier 
culturele activiteiten zullen organiseren, namelijk 
op: 

• 7 februari een optreden van de Band 
Handsome Harry & the Hummingbirds; 

• 3 april is er een concert van Mirjam van der 
Hoek met haar koor dat in het teken van Passie zal 
staan; 

• 18 september. De invulling hiervan is nog niet 
bekend. 

• 18 december is er een kerstconcert door het 
Hoekschewaards Operakoor “Euphonia”. 
 
Bestemming van de opbrengst 
Het netto resultaat van deze benefietavonden is 
bestemd voor een aantal werkzaamheden dat 
ingaande 2020 in en aan de Dorpskerk wordt 
verricht.  
Die werkzaamheden zijn nodig om het  
meervoudig gebruik van de kerk te bevorderen. Het 
betreft o.a. aanpassing van de elektra, schilder- 
 

Door Visser en haar band op het kerstconcert van  
13 december 2019. 

 
werkzaamheden, restauratie van de kroonluchters 
en vervanging van de ruim 50 jaar oude kerk-
stoelen. De werkzaamheden zullen begin 2020 van 
start gaan en wanneer alles volgens plan verloopt, 
zijn de werkzaamheden in het najaar van 2020 
afgelopen. 
 
Bestuurswisseling 
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen 
van de heer Bernard van Driel die in verband met 
vertrek naar Barendrecht ons bestuur heeft ver-
laten. Bernard was vanaf de oprichting van onze 
stichting, namelijk op 13 augustus 2014, bestuurs-
lid. Wij danken hem voor het vele werk dat hij voor 
de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas heeft 
verricht. In zijn plaats werd benoemd mevr. Tine 
van de Werken. Wij heten Tine van harte welkom 
en spreken de wens uit dat zij in ons bestuur zich 
geheel thuis mag voelen. 
 
Financieel overzicht 2019 
Hieronder volgt een overzicht van de balans per 31 
december 2019 van de Stichting Vrienden Dorps-
kerk Westmaas en de winst- en verliesrekening over 
2019. 
 
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 onze fraaie monumentale Dorpskerk.  
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk 
Westmaas. 
 
Bob Berends, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
Elma Velenturf, penningmeester 
Carola Jonas, lid 
Anja van der Pol, lid 
Tine van de Werken, lid 
 
Westmaas, 31 december 2019 
 
 



Financieel overzicht 2019 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na verwerking van het resultaat) 

           2019                 2018 
          €     €     €  €  

 Activa 
 Vorderingen 
 Nog te ontvangen donaties          185,00          210,00    
 Liquide middelen                   23.974,72      16.865,26 
        24.159,72               17.075,26 
        ========                ========                
Passiva 
Kapitaal      
Bestemmingsreserve        2.840,74        2.075,26 
Reserve t.b.v. schilderwerk kerkgebouw   21.000,00        23.840,74         15.000,00         17.075,26 
Kortlopende schulden 
Nog te betalen facturen                                    318,98                                 0,00    
                
        24.159,72   17.075,26 
                                                                                                            ========                                       ========    

WINST- EN VERLIESREKENING 2019 
                          2019                 2018 
             €     €  €  €  

Inkomsten 
Donaties van de Vrienden        3.662,00             3.267,00  
Donaties Bedrijfsvrienden                                                                    900,00                                          800,00 
Overige opbrengsten                             0,91          1.056,96 
Activiteiten          3.870,00    3.310,00  
           8.432,91    8.433,96  
Uitgaven 
Bankkosten                                                               210,98         204,48 
Kosten website                                                           84,70                        84,70 
Activiteiten                                                            1.216,48     1.226,00 
Algemene kosten                                                     155,27             0,00 
                         1.667,43   1.515,18 
Resultaat boekjaar                      6.765,48   6.918,78 
                        =======   ======= 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas van 15 januari 2020. 
 

      
     Bedrijfsvrienden van  
     onze stichting zijn: 

 

 
    

 
 
 
 

 


