Jaarverslag 2011 van de “Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein” te Almelo
De Stichting, opgericht in 1994, heeft een bewogen jaar meegemaakt.
Het bestuur, bestaande uit de mevrouw Hemmink en de heren E.ten Cate, R. van der Loef, de
Graaf van Rechteren Limpurg en P.Tulp achtte haar opdracht, zijnde de restauratie, volbracht
en droeg, met instemming van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Almelo en in overleg met de wijkkerkenraad van de Grote Kerk haar
bevoegdheden over aan een nieuw bestuur bestaande uit de heren D.ter Braak, G.ter Haar, H.
Kleisen, G.Reinders en B. Steijnis onder voorzitterschap van de heer Steijnis.
De statuten werden aangepast evenals de inschrijving bij de kamer van Koophandel en een
ANBI status werd aangevraagd en verkregen.
Omdat de Protestantse Gemeente Almelo haar financiële mogelijkheden om de kerk te
beheren en te onderhouden moest beperken werden gesprekken gevoerd tussen het bestuur
van de Stichting en het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters.
Overeengekomen werd dat het College, onder afgesproken voorwaarden, een jaarlijkse
bijdrage aan de Stichting zal doen wanneer de Stichting het beheer en onderhoud van de kerk
en het kerkplein op zich wil nemen. Het College blijft eigenaar van het gebouw.
De financiële mogelijkheden van de Stichting, tot eind 2010 bestaande uit persoonlijke
bijdragen van vorige bestuursleden, waren echter ontoereikend om de tekorten die waren
ontstaan voor onderhoud en beheer te dragen.
Daarom is begin 2011,op initiatief van de wijkkerkenraad van de Grote Kerk, een grote actie
gehouden onder haar leden om “Vriend” te worden van de Stichting.
Daar de Grote Kerk niet alleen als kerk maar eveneens als plaats voor grotere culturele
evenementen geschikt is organiseerde de wijkkerkenraad eveneens een groot benefietconcert
in de Kerk onder het motto “er zit muziek in de kerk”
Daarmede werd eveneens mensen welke niet tot de wijkkerk de mogelijkheid gegeven om
“Vriend” te worden.
Met de Monumentenwacht werd, in samenspraak met het college van Kerkrentmeesters,
afgesproken dat een subsidieaanvraag voor E 100.000 zal worden ingediend.
Met de burgerlijke gemeente werd gesproken over het gebouw en haar mogelijkheden en
tevens werd gesproken over de mogelijkheden voor gebruik van de parkeerplaatsen welke in
eigendom zijn van de Protestantse Gemeente Almelo.
Financieel zijn daarover nog geen uitspraken gedaan
In 2011 is aan de Stichting door de “Vrienden” inmiddels een ,jaarlijks gegarandeerde,
bijdrage toegezegd welke voor de komende jaren mogelijkheden biedt om de doelstelling van
de Stichting te behalen.
De gesprekken over overname van het beheer en onderhoud van de Kerk met het college van
Kerkrentmeesters zijn eind december 2011 in een afrondende fase.

In 2011 is door de Stichting slechts op papier bijgedragen aan het onderhoud van de kerk
omdat giften, bestemd voor de Stichting, inmiddels al door het College van Kerkrentmeesters
gebruikt zijn voor maatregelen die door eisen van de brandbeveiliging noodzakelijk waren.
Deze bedragen zijn, omdat ze voor 2011 reeds door het College van Kerkrentmeesters
ontvangen en verwerkt waren in de boekhouding onder de post “onderhoud van de Grote
Kerk”, reeds in 2010 verwerkt en niet in de jaarrekening van de Stichting opgenomen.

