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Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden Dorpskerk 
 

 

1. Inleiding 

Het afgelopen jaar was gericht op het verkrijgen van voldoende middelen om het 

lamineren van de orgelpijpen te kunnen bekostigen in 2019. Zie punt 5b. De 

heren Bert Jalink en Sjaak Dekkers  zijn toegetreden als adviseur, respectievelijk 

lid speciaal voor de communicatie. De verdergaande professionalisering heeft 

geresulteerd in een geheel vernieuwde website in onze huisstijl. Daarover meer 

bij punt 7. 

Eind 2018 mochten wij een groot legaat ontvangen, zonder voorbehoud te 

gebruiken voor het werk van onze Stichting. 

 

2.  Bestuur 

Het bestuur zag er als volgt uit: 

 Joan Patijn (voorzitter) 

 Edzard van Hasselt (secretaris)  

 Fonz Halfman (penningmeester)  

 Wim van Barneveld (organisatie concerten)  

 Bert van Heesch (organisatie concerten) 

 Sjaak Dekkers adviseur communicatie vanaf augustus 

 Bert Jalink, adviseur vanaf maart 

 Jaap Hulscher, adviseur restauratiedeskundige 

 Otto Linker, adviseur namens de kerkrentmeesters 

 

a. Voorzitter Joan Patijn heeft aangekondigd in oktober 2019 het bestuur te 

zullen verlaten wegens de statutaire leeftijdsgrens van 72 jaar. Een opvolger 

moet worden gevonden.  

b. In de discussie over onze beleidsvisie is het idee geopperd om naast de St. 

Vrienden die zich richt op projecten voor het kerkgebouw en het geven van 

concerten, een aparte stichting in het leven te roepen voor culturele 

activiteiten. Besloten wordt hier van af te zien. Het gaat extra tijd kosten en 

de toegevoegde waarde wordt sterk betwijfeld.  

c. De taken binnen het bestuur zijn wel toegedeeld. Communicatie neemt Sjaak 

Dekkers over van Joan Patijn en de coördinatie van vrijwilligers komt in 

handen van Marjan van Hasselt (zie punt 11).  

   

3. Vergaderingen en bijeenkomsten 

 Het afgelopen jaar zijn er 8 bestuursvergaderingen gehouden waarin o.m. de 

volgende onderwerpen zijn besproken: 

o Restauratie orgel 

o Concerten; programmering/beleid  

o 25-jarig jubileum 

o Graf Dr. Dirk Bakker 

o Vergroten “Vriendenkring” en uitbouwen contacten 

o Bestuurszaken 

o Beleidsplan 2019-2022 

o Relatie met OOM 

o Communicatieplan 

o Enquête concertvoorkeuren 

o Open Monumentendag 

o Financiën 

o Website 

o Verbeteren PR 

o Vrijwilligersbeleid 

o Relatie met de Kerkelijke gemeente  
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 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,  

flyers en het donateurs bestand. 

 Op 18 april had het bestuur een bijenkomst met predikant van Nieuwpoort om 

te bespreken op welke wijze we meer voor elkaar kunnen betekenen.  

 Met de redactie van blad B is ons voornemen besproken om een artikel over onze 

stichting op te nemen. Besloten is om in juni 2019 een halve pagina in het 

cultuur katern te reserveren en in februari 2019 kernachtig (de rest van) onze 

concertagenda 2018-2019 en het jubileum van de stichting onder de aandacht te 

brengen.  

 

4. Activiteiten 

 a. Concerten 

In 2018 zijn er 11 concerten gerealiseerd: 

21/1  Vocaal Ensemble Tien  

11/2  Mitsuko Surawatari, piano 

18/3  OOM, Marc en Angelque Mauillon, zang en harp  

27/4  Oranjeconcert door Jaap Stork 

20/5  Classical Tour langs verschillende locaties 

27/5  Divertimento, kamermuziekensemble 

1/9  Jaarmarkt, optreden Big Band Bennebroek 

9/9  Open Monumentendag, orgelmuziek, voordracht Japanse kunst, 

beelden in de kerktuin 

7/10  Vertel theater Ronja de Roversdochter, sponsor Rabobank 

25/11 OOM, Ensemble Rumorum 

13/12 Kerst Meezing-viering i.s.m. leerlingen Muziekschool Jaap Prinsen 

   
 Na overleg met OOM is de huurprijs verhoogd van € 350 naar € 425 per 

concert. Er worden door OOM 2 concerten oude muziek per winterseizoen 

ingebracht. 

 In november is de opzet van de Classical Tour 2019 besproken met de deelne-

mende partijen. Bert van Heesch en Wim van Barneveld zitten in de werkgroep. 

 Onder coördinatie van de ambtenaar Cultuur van de gemeente Bloemendaal 

wordt gewerkt aan een Bloemendaals cultureel festival in mei 2019. Classical 

Tour zal hiervan een onderdeel zijn. Joan Patijn en Wim van Barneveld zitten in 

de werkgroep. 

 

b. Donateursbijeenkomst 

Bij de High Tea konden op vrijdag 31 augustus konden we ca. 60  vrienden 

welkom heten. Wij verplaatsten ons van het kerkelijk centrum naar de 

Dorpskerk. Voorzitter Joan Patijn gaf een een korte schets van het jaar 2017 

en een blik op het komende winterprogramma, gevolgd door een toelichting op 

de komende restauratie van het kerkorgel en de orgelpijpen door kerkrent-

meester Otto Linker. Tot slot een lezing met tekstfragmenten door de heer 

Wim Vogel over de 19e eeuwse predikanten Busken Huet en De Genestet die 

beiden een band met Bloemendaal hadden. Aansluitend werd er bij stralend 

weer gezellig nagepraat en genoten van een hapje en drankje in de kerktuin. 

 

c. 25-Jarig jubileum 

Dit jaar bestaat onze Stichting 25 jaar. Om dit te vieren is in oktober 2018 de 

kinder-voorstelling Ronja de Roversdochter opgevoerd en in maart 2019 wordt de 

film “Het wonder van Bloemendaal” voor de Vrienden in de Dorpskerk vertoond. Op 

2 juni 2019 wordt het jubileumjaar feestelijk afgesloten met een optreden van het 

piano duo Beth en Flo die naast muziek ook een vleugje theater en cabaret 

brengen. 
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5. Projecten 

a. Bloemenbaskets  

De financiering van de bloemenbaskets aan de lantaarnpalen bij de kerk op verzoek van 

de winkeliersvereniging, is in de winter voortgezet. Aangezien het meer het belang van 

de horeca op het Kerkplein is, zullen wij dit project niet verder financieren. 

 

b. Restauratie orgelpijpen 

Met het college van kerkrentmeesters is afgesproken dat de St. Vrienden nieuw 

lamineren van de orgelpijpen (foliën) in 2019 zal betalen als onder deel van de 

restauratie van het orgel. Daarom werd verder geen tussentijds project gefinancierd. 

Een subsidieaanvraag resulteerde in € 2.000,- door een anoniem fonds. Ook de extra 

bijdragen van de donateurs hadden al het nodige opgeleverd, toen eind 2018 duidelijk 

werd dat door een ontvangen legaat de financiering van € 8.500,- rond zou komen. Een 

resultaat om dankbaar voor te zijn. 

 

6. Open Monumentendag 

Op zondag 9 september kon de kerk ’s middags weer worden bezichtigd in het 

kader van de Open Monumenten Dag. Met 85 bezoekers kan gesproken worden 

over een redelijke belangstelling. Ons bestuurslid Edzard van Hasselt was 

aanwezig om rondleidingen te geven en toelichting op de diverse teksten in de 

kerk. Tijdens deze middag hebben Floor de Bruyn Kops en Flip Hamman een 

voordracht gehouden over Japanse beeldende kunst en poëzie en heeft Anne 

Brummelkamp een paar korte orgelconcerten gegeven. Daarnaast was er een 

beeldententoonstelling van Yvonne Pillar in de kerktuin. De “startzondag” van de 

protestantse gemeente, met gezamenlijke lunch voor ruim 100 mensen in de 

kerktuin, compliceert de organisatie van extra Vrienden activiteiten op Open 

Monumenten Dag. Geëvalueerd zal worden of wij op de huidige voet moeten 

voortgaan. 

 
7. Nieuwe website 
Met behulp van een extern bureau is een nieuwe aansprekende website in onze huisstijl 

ontwikkeld. Deze is gebruiksvriendelijk en heeft het grote voordeel, dat we er zelf ook 

teksten op kunnen zetten en aanpassingen kunnen doorvoeren. Wim van Barneveld 

heeft zich hierin bekwaamd. Van Menno Janzen die een aantal jaren voor ons de 

website beheerde, is afscheid genomen, met dank voor het werk dat hij heeft verricht. 

    

8. Vrienden 

De Vrienden voelen zich duidelijk sterk betrokken bij de doelen van onze stichting. Met 

222 Vrienden bleef het aantal donateurs vrijwel gelijk aan 2017.  

 

9. Beleidsplan 2019 - 2022 

Voor de komende 4 jaar is een aangepast beleidsplan opgesteld dat op onze website 

gepubliceerd zal worden. 

 

10. Communicatieplan 

Om onze doelstellingen te kunnen bereiken is een communicatieplan opgesteld. Daarin 

worden de doelgroepen voor financiële bijdragen vermeld, welke informatie van belang 

is, te gebruiken media (netwerk, e-mail, facebook, flyers, pers) en promoties.   

 

11. Vrijwilligers 

 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 bij het creëren van een gastvrije sfeer, is het bestuur hen bijzonder 

dankbaar. Tevens konden wij profiteren van hun inbreng bij een evaluatie en gezellig 

samenzijn bij Marjan en Edzard van Hasselt op vrijdag 13 juli. 
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 Marjan van Hasselt heeft sinds november de taak van coördinator vrijwilligers 

overgenomen van Joan Patijn. Ook verzorgt zij de bloemen en de catering bij de 

concerten. Wij namen afscheid van gastheer Martin Treffers. Mevrouw Tjitske van 

der Meer is er als nieuwe gastvrouw bij gekomen.  

 

Bloemendaal, 5 februari 2019 

 


