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Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden Dorpskerk 
 
 
1. Inleiding 
 Het afgelopen jaar is voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk 

betrekkelijk rustig verlopen waar het de projecten betreft. Bestuurlijk was er 
meer aan de hand, omdat twee trouwe bestuursleden zijn teruggetreden en 
vervanging moest worden gezocht. Gelukkig zijn we er in geslaagd zelfs drie 
nieuwe leden te verwelkomen. Zie punt 2. Evenals in 2016 zijn er dit jaar 12 
concerten georganiseerd. Zie punt 7. Verder is er veel aandacht besteed aan 
verdere professionalisering van de Stichting. In dat kader is er een 
aansprekende folder ontworpen en een concert-ladder nieuwe stijl met frisse 
kleuren. Daarnaast is ook onze website bijgewerkt.  

 
2.  Bestuur 

Het bestuur is het afgelopen jaar sterk veranderd. Angelique Everts stopte 
na 17 actieve jaren als bestuurslid. En Willem Brummelhuis trad af als 
penningmeester wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Tot 
het bestuur zijn toegetreden de heren Wim van Barneveld en Bert van 
Heesch voor de concerten en Fonz Halfman als penningmeester. Het bestuur 
zag er als volgt uit: 
• Joan Patijn (voorzitter) 
• Edzard van Hasselt (secretaris)  
• Willem Brummelhuis (penningmeester) tot 1 april 
• Fonz Halfman (penningmeester) vanaf 1 april 
• Wim van Barneveld (organisatie concerten) vanaf 21 februari 
• Bert van Heesch (organisatie concerten)vanaf 10 januari 
• Angelique Everts (organisatie concerten) tot 1 februari 
• Jaap Hulscher, adviseur restauratiedeskundige 
• Adviseur namens de kerkrentmeesters Otto Linker 
Binnen het bestuur bestaat nog behoefte aan iemand voor de Public 
Relations (PR) en via de Haarlemse Vrijwilligerscentrale hopen we iemand 
aan te trekken die de affiches, folders en brieven kan rondbrengen. 
   

3. Vergaderingen en bijeenkomsten 
• Het afgelopen jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden waarin 

o.m. de volgende onderwerpen zijn besproken: 
o (Restauratie) projecten, w.o. bord boven de ingang en het orgel 
o Concerten; programmering/beleid  
o Vergroten “Vriendenkring” en uitbouwen contacten 
o Bestuurszaken 
o Open Monumentendag 
o Opvolging van Angelique Everts en Willem Brummelhuis 
o Financiën 
o Website 
o Verbeteren PR 
o Vrijwilligersbeleid 
o Relatie met de Kerkelijke gemeente  

• Naast de 6-weekse formele vergaderingen met de kerkrentmeester, is 
het bestuur nagenoeg wekelijks bijeen geweest om lopende zaken te 
bespreken zoals het laatst gegeven concert, komend concert, 
distributie van affiches en flyers en het donateurs bestand. 



 blz. 2 

• In mei is een bezoek gebracht aan OOM om op een aantal punten 
betere afspraken te maken. De discussie m.n. over verhoging van de 
huurprijs is nog niet afgerond. 

• Op 7 november heeft heer Taco Menninga, (marketingdeskundige van 
de Rabobank) ons ideeën verschaft om de Stichting meer bekendheid 
te geven.  

• Tevens hadden wij twee gesprekken met de heer Bert Jalink. Hij is 
deskundige op het gebied van marketing en communicatie. Op deze 
gebieden zal hij ons waar nodig adviseren.  

  
4. Activiteiten 
 a. Concerten 

In 2017 zijn er 12 concerten gerealiseerd: 
15/1  OOM concert Jean Rondeau, klavecimbel  
19/2  Nabuko Takahashi, piano 
19/3  OOM concert Hana Blažiková, Sopraan en Bruce Dickey cornets  
27/4  Oranjeconcert door Jaap Stork 
14/5  Classical Tour 
27/5  Kunstplein, lunchconcert Xandra Mizee (Mata Hari) 
 Kunstplein afgelast 
2/9  Jaarmarkt, optredens kwartet Big Band Bennebroek 
11/9  Open Monumentendag, orgelmuziek en jonge cellisten 
8/10  OOM concert, Pierre Hantai, klavecimbel 
5/11, Jazzkwartet OBMOC 
10/12 Sollazzo Ensemble (OOM concert) 
14/12 Kerst Meezing-viering i.s.m. leerlingen van de Muziekschool 

  
b. Donateursbijeenkomst 
De High Tea werd bezocht door ca. 45 vrienden en was een groot 
succes. Oud-burgemeester Nederveen hield een boeiend verhaal over 
de herkomst van de naam Bloemendaal. Bij afwezigheid van de 
penningmeester gaf Joan Patijn een toelichting op de jaarcijfers en aan 
welke projecten de donaties zijn besteed. Een financieel jaaroverzicht 
was uitgeprint voorradig. Ook op onze website is het goedgekeurde 
jaaroverzicht te zien onder ANBI gegevens.  
Aansluitend werd er bij stralend weer gezellig nagepraat en genoten 
van een hapje en een drankje in de kerktuin.  
 
c. Bezoek vrijwilligers Grote Kerk Vianen 
Op 21 oktober heeft een groep vrijwilligers van de Grote Kerk te Vianen een 
bezoek gebracht aan onze Dorpskerk. Joan heeft deze rondgeleid. 

 
5. Projecten 
a. Bord boven de ingang 
Het bord boven de ingang is onder leiding van Jaap Hulscher met veel zorg hersteld. 
De tekst in gouden letters is weer heel goed leesbaar. Sinds eind 2017 hangt het  
tekstbord weer boven de ingang en kan weer bewonderd worden voor een ieder die 
de kerk binnentreedt. 

 
b. Bloemenbaskets  
De Winkeliersvereniging wil Bloemendaal-Dorp verfraaien met bloemenbaskets 
aan de lantaarnpalen. Aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk werd 
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gevraagd ook een paar bloemenbaskets te financieren. Het bestuur is als proef 
in 2017 akkoord gegaan met het bekostigen van de twee baskets bij de kerk in 
de zomer- en winterbeplanting 
 
6. Open Monumentendag 
Op zondag 13 september was het weer Open Monumenten middag. Ons 
bestuurslid Edzard van Hasselt was aanwezig om rondleidingen te geven en 
toelichting op de diverse teksten in de kerk. Iedereen was tevreden over de 
belangstelling van 85 bezoekers. Tijdens deze middag heeft Anne 
Brummelkamp een aantal korte orgelconcerten gegeven, samen met twee 
jonge cellisten, leerlingen van de muziekschool Jaap Prinsen. 

7. Nieuwe folder 
Om een goede folder te maken is een professionele ontwerper nodig. Daarvoor 
is mw. Yvon Thewessen aangezocht. Zij heeft een mooi eigentijds ontwerp 
gemaakt in de nieuwe huisstijl met aansprekende foto’s. De kleur is geïnspi-
reerd op het interieur en plafond van de Dorpskerk. Ook werd besloten in 
dezelfde stijl een concertprogramma te laten maken. De folder en de 
concertladder zijn aan alle vrienden toegestuurd en zijn in het kader van onze 
PR ook bijgesloten bij het Maandbericht van de Dorpskerk en het Tijdschrift Ons 
Bloemendaal.    
    
8. Vrienden 
Dankzij de regelmatige contacten met onze vrienden is het aantal donateurs dit  
jaar iets gestegen tot 220.   
 
9. Website 
Met de webmaster zijn diverse gesprekken gevoerd om in de site verbeteringen 
aan te brengen. De website is inmiddels geactualiseerd. Ook is afgesproken de 
site met enige regelmaat te verversen. De webmaster ontvangt een vergoeding 
per kwartaal. 
 
10. Vrijwilligers 
• Voorafgaand aan de “high tea” zijn de vrijwilligers met het bestuur 

bijeengekomen om hun ervaringen uit te wisselen en suggesties te doen voor 
wat anders, dan wel beter, zou moeten.  

• Dit jaar zijn onze vrijwilligers wederom actief geweest als gastvrouw/ 
gastheer bij het ondersteunen van de concerten en bij de bijeenkomsten met 
de vrienden. Voor hun enthousiasme en het creëren van een gastvrije sfeer 
is het bestuur hen bijzonder dankbaar. 

• We namen afscheid van de heer Cees Varkevisser, maar zagen Angelique 
Everts terug als gastvrouw. Een nieuwe gastvrouw is mw. Àdriana Verkuyl.  

 
 
 
Bloemendaal, 12 februari 2018 


