Jaarverslag 2013 van de “Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein”
Almelo
Het bestuur had per ultimo 2013 dezelfde samenstelling als per einde 2012 te weten:
B.T. Steijnis: voorzitter, G.ter Haar: secretaris D.W.H. ter Braak: lid H.J. Kleisen: lid en
G.D.J.Reinders: lid
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 keer vergaderd.
Gesproken werd over:
- Aanbestedingen en uitvoeringen in het kader van het onderhoudsplan.
- Het vrijkomen van de gelden van een legaat
- Het vrij komen van de Synagoge: Met de burgerlijkegemeente Almelo en de heer Mendels
Van de joodse gemeenschap werd gesproken over eventuele huur van de Synagoge door
onze Stichting. Uiteindelijk heeft de burgerlijke gemeente besloten om de synagoge te
verkopen aan TMZ (gebruik als dagbestedingsruimte).
- Het beschikbaar stellen van de kerk voor een Elvisdienst op 17 maart zonder huurkosten
- Het ontruimen, schilderen en aanpassen van het Kolkje voor gebruik door ds. Endedijk als
kantoor/ontvangstruimte/studiekamer. Gebruiksklaar maken van de keuken en plaatsen van
een tussenwand in de grote zaal, tevens werden rolgordijnen aangebracht
(Deze activiteitenwaren mogelijk door gelden die door de stichting de Schouw beschikbaar
waren gesteld.)
- Aanleggen van internet in de kerk door gebruik van een straalzender vanuit de Schouw
(gesponsord door de heer Reinders)
- Aanleg van brandalarm en beveiliging in de consistories
- Het gebruik van het kerkplein op zondagmiddagen door het Wevershuisje t.b.v. culturele
evenementen
- De verhuur van 2 parkeerplaatsen aan TMZ
- Aanpassing van bestaande huurovereenkomsten voor andere gebruikers van parkeerplaatsen
- Opgave van onze stichting in “Kerklocaties”
- Vaststellen van de prijzen welke gelden voor verhuur
- Plannen van de interieurcommissie van de Grote Kerk (waarin namens onze stichting de
heer Kleisen zitting heeft) zoals benodigde hoeveelheid stoelen/opslagruimte hiervoor/
Vernieuwen van de predikantsborden Hiervoor werd opdracht gegeven en subsidie
aangevraagd en verleend door “het Roelvinkfonds”
- Dit jaar geen concert te organiseren maar een ontvangst van de Vrienden in januari 2014
- aanleg van een modem door de diaconie voor gebruik in het kader van “kerkdienst gemist”
- Verzakkingen in delen van het parkeerterrein werden gemeld bij de burgerlijke gemeente
- brieven welke gestuurd worden aan Vrienden welke vergeten zijn om bij te dragen.
- Verandering van financiering in de toekomst wanneer . volgens plannen van de A.K.,de wijk
“Grote Kerk” verantwoordelijk wordt om de kerk in stand te houden
- Plannen van het onderhoud in 2014
Werkzaamheden welke in 2013 zijn verricht aan onderhoud:
- Veilig maken van de zoldervloer door aanbrengen van planken over slechte vloerdelen.
- Vervangen van 6 grote ramen in de kerk
- Schilderwerk van deze en de overige ramen buitenzijde
- Vernieuwen van de verwarmingsketel t.b.v. de beide consistories
- Aanleg van brand en inbraakbeveiliging van beide consistories
- Inbraakbeveiliging van de kerk
- Herstel van enkele verzakte orgelpijpen in het grote orgel

- Herstel van voegwerk aan het Kolkje, herstel van de gietijzeren goten en vernieuwen van
afvoerpijpen voor het hemelwater.
- Aanleg van een hijsinstallatie voor lichtbalk t.b.v. concerten door Sursum Corda
Bovenstaand onderhoud ging de jaarlijkse begroting ver te boven reden waarom, na
goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters, ook dit jaar een beroep werd gedaan op
het fonds “achterstallig onderhoud.”

