Jaarverslag 2012 van de “Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein”
Bestuurlijk:
In begin 2012 leefde de verwachting dat de besprekingen tussen het College van
Kerkrentmeesters en de besturen van de stichtingen “de Schouw”en onze stichting snel tot een
overeenkomst zouden leiden. Dit heeft meer tijd gekost maar uiteindelijk werd aan het eind
van 2012 een overeenkomst getekend waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de
onderlinge relaties en de financiën.
Inhoud van de overeenkomst in grote lijnen:
Onze stichting heeft het beheer en het onderhoud van de Grote Kerk, het Kolkje , het
Kerkplein en de parkeerplaatsen op zich genomen waarbij afgesproken is dat het College van
Kerkrentmeesters jaarlijks een afgesproken bedrag zal bijdragen.
Met dit bedrag, de bijdragen van de Vrienden, de verkregen subsidies en de opbrengsten uit
het beheer is een sluitende begroting opgemaakt met eveneens een meerjarenbegroting.
Met de stichting “de Schouw”is een verrekening van de kosterkosten vastgelegd.
Gesproken werd over een ander gebruik van het Kolkje voorlopig nog zonder resultaat.
Met de burgerlijke gemeente werd een gesprek gevoerd over het gebruik van de aan de kerk
toebehorende extra parkeerplaatsen Aan Feyn werden enkele parkeerplaatsen op het grote
parkeerterrein verhuurd voor gebruik door de week
Onderhoud:
Dit jaar bracht een rapport van monumentenwacht achterstallig onderhoud aan het licht
bestaande uit lekkageproblemen bij de goten en eveneens verzakking van enkele van de grote
raamkozijnen.
Door het bestuur werd opdracht gegeven voor vervanging van de aangedane goten en herstel
van de lekkageschade door de firma “de Jong” Voor de kosten van dit achterstallig onderhoud
wordt een beroep gedaan op het bestaande restauratiefonds.
Het reguliere onderhoud zoals verwarming aanpassingen pomp in de crypte en veilig maken
van de zoldervloer werden eveneens aanbesteed.
Van het Kolkje werd een onderhoudsrapport gemaakt door Monumentenwacht.
Het schema van de elektrische leidingen in de kerk werd door de heer Joop Blom in kaart
gebracht.
Met Sursum Corda werden gesprekken gevoerd over de aanleg van een hijsinstallatie en
mengpaneel voor een lichtbalk
Offertes werden aangevraagd voor installatie van een WIFI aansluiting in de kerk en voor een
brand/inbraakbeveiliging
Concert:
Het toegezegde jaarlijkse concert is dit jaar gerealiseerd door de blokfluitengroep “the Royal
Wind Music” in de kerstweek waarvoor alle vrienden gratis toegangsbewijzen konden
afhalen.
In december werden de Vrienden geïnformeerd middels een nieuwsbrief over de
wetenswaardigheden van de stichting
Financieel:
De door de Vrienden door machtiging toegezegde bedragen werden geïnd
Een grote meevaller was het legaat bestaande uit een huis aan het Molenkamppark
G.ter Haar, secretaris

Financieel:
Stand Rabobank per 01-01-2012
Inkomsten via raborekening
Bijdrage van heer van Rechteren
Bijdragen van alle Vrienden

E 24358.98
E 6000.E 15276.21
-------------E 21276.21

Uitgaven via raborekening:
Post:
Onkosten ter Haar
K. v.Koophandel
Sursum corda
Donatus
Bankkosten
Holscher

E 184.89
E 143.57
E 24.08
E 27.50
E 260.89
E 122.51
E 635.28
--------------E 1398.72

Stand Rabobank per 31-12-2012: E 9207.89
Stand spaarrekening: 03-01-2013: E 35028.58
-------------E 44236.47

NB Bijdragen door PGA zijn niet in deze rekening opgenomen evenals een storting van de
heer van Rechteren volgens het oude regime
Deze worden verrekend in het rekeningcourantsaldo bij de PGA

