Jaarverslag Stichting Vrienden Dorpskerk 2019
1. Inleiding
In het afgelopen jaar kon met voldoening worden vastgesteld dat voldoende geld
was binnengehaald om het lamineren van de orgelpijpen als onderdeel van een
complete restauratie, te kunnen financieren. Zie punt 5a. Op zaterdag 17 maart
tijdens een benefietvoorstelling van Freek de Jonge, heeft Rotary Club
Bloemendaal een cheque van €10.000 aangeboden aan de Vrienden van de
Dorpskerk. Joan Patijn voorzitter van de Vrienden, nam de cheque met alle
plezier in ontvangst. Het prachtige bedrag werd ter beschikking gesteld aan de
kerkrentmeesters voor de restauratie van het 18e-eeuwse Assendelft-orgel.
Het nog meer professionaliseren van de website is voortgezet en de folder en
concertladder zijn in nieuwe kleuren uitgevoerd. Zoals gebruikelijk is er weer een
mooie serie concerten gegeven en is de High Tea voor de Vrienden
georganiseerd. Het 25 jarig bestaan van de Stichting Vrienden werd op zondag 2
juni afgesloten met een speels pianoconcert door het duo Beth en Flo.
Tot slot moet beslist niet onvermeld blijven dat het bestuur met ingang van
januari 2020 sterk wordt gewijzigd. Zie punt 2.
2. Bestuur
Na een eerdere aankondiging vertrekt Joan Patijn na meer dan10 jaar voorzitterschap
uit het bestuur wegens het bereiken van de 72-jarige leeftijd en wordt op voordracht
van de kerkrentmeesters begin januari 2020 opgevolgd door de heer Ed Moolhuizen.
Daarnaast is penningmeester Fonz Halfman na 2 jaar afgetreden en is de heer Frank
Nivard (na lange zoektocht) bereid gevonden de functie van penningmeester te
vervullen. Bert Jalink is in september als adviseur teruggetreden.
Tijdens een brainstormsessie in oktober is besloten om de organisatiestructuur aan te
passen. Naast een dagelijks bestuur zijn er nu twee werkgroepen actief. Met de
aantekening deze na enige maanden te evalueren. De organisatie ziet er per januari
2020 als volgt uit:
a.








Oude bestuur
Joan Patijn (voorzitter)
Edzard van Hasselt (secretaris)
Fonz Halfman (penningmeester)
Wim van Barneveld
Bert van Hees
Sjaak dekkers (adviseur communicatie)
Bert Jalink (adviseur communicatie)

b.





Nieuwe bestuur (DB)
Ed Moolhuizen voorzitter
Edzard van Hasselt (secretaris)
Frank Nivard (penningmeester)
Wim van Barneveld

c.




Werkgroep Concerten
Bert van Heesch
Wim van Barneveld
Sjaak Dekkers (adviseur communicatie)

d.




Werkgroep Historie
Joan Patijn
Herman Schippers
Edzard van Hasselt
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Het DB heeft voor 2020 een vergaderschema opgesteld en zal de contacten met de
kerkrentmeesters onderhouden. Jaap Hulscher blijft adviseur restauratiedeskundige
De werkgroepen bepalen elk hun eigen vergaderschema en vaardigen een
vertegenwoordiger af naar het DB.
3. Vergaderingen en bijeenkomsten
 Het afgelopen jaar zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
o Restauratie orgel
o Concerten; programmering/beleid
o Graf Dr. Dirk Bakker
o Vergroten “Vriendenkring” en uitbouwen contacten
o Bestuurszaken
o Beleidsplan 2019-2022
o Relatie met OOM
o Relatie met TIHMS
o Communicatieplan
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 elke twee weken bijeen geweest om lopende zaken te
bespreken zoals het laatst gegeven concert, komend concert, distributie van
affiches, flyers en het donateurs bestand.
 Op 23 oktober is een brainstormsessie belegd waarbij ook de nieuwe
penningmeester Frank Nivard aanwezig was.
4.

Activiteiten
a. Concerten
In 2019 zijn er 12 concerten gerealiseerd, incl. de Classical Tour:
13/1 Ensemble Orionis; viool en piano
10/2 Erwin Rommert Weerstra; piano
3/3
Rachel Podger viool (OOM)
31/3 Duo Heemsbergen & van Jaarsveld; klarinet en piano
27/4 Oranjeconcert door Jaap Stork
19/5 Classical Tour langs verschillende locaties en slotconcert Lentefestival
in R.K. Kerk Overveen
2/6
Beth & Flo; feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar met klassieke
muziek en een vleug theater en cabaret
22/9 Cristian de Sa en Somi Kim; viool en piano (TIHMS)
13/10 Yentl Flavour; Jiddische zang, klezmer, Iers en klassiek
3/11 Lisa Franken; piano en cello
1/12 The Puncke’s Delight; kleine basgamba (OOM)
13/12 Kerst Meezing-viering i.s.m. leerlingen Muziekschool Jaap Prinsen
 De concerten zijn, uitgezonderd die van OOM, helaas nog niet kostendekkend. Op
verschillende manieren wordt getracht daarin verandering te brengen.
 Onder coördinatie van de ambtenaar Cultuur van de gemeente Bloemendaal is
van 17 -19 mei 2019 het Lentefestival georganiseerd. Joan Patijn en Wim van
Barneveld zaten in de werkgroep. Bert van Heesch heeft vanuit het Classical
Tourteam nog veel werk verzet om het voor de gemeente in de R.K. Kerk aan de
Zijlweg georganiseerde slotconcert enigszins tot een succes te maken.
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b. Donateursbijeenkomst
Bij de “High Tea” op vrijdag 23 augustus waren ca. 60 vrienden. In het kerkelijk
centrum naast de Dorpskerk heette voorzitter Patijn iedereen welkom, n aast een
korte schets van het jaar 2019 en een blik op het komende winterprogramma.
Daarna volgde een boeiend verhaal over het Jachtslot Aelbertsberg dat stond op de
plek van de hockeyclub Bloemendaal.
5. Projecten
a. Restauratie orgelpijpen
In het vorige jaarverslag is al vermeld dat, mede dankzij een legaat, voldoende geld
bijeen was gebracht om het lamineren van de orgelpijpen te bekostigen. Het geheel
gerestaureerde orgel is met Pasen feestelijk in gebruik genomen. Velen hebben al
kunnen genieten van de prachtige klanken
b. Film Het Wonder van Bloemendaal
De film Het Wonder van Bloemendaal is een initiatief ui 2018 van Welzijn Bloemendaal
afd. Jeugdwerk, samen met Joan Patijn namens de Vrienden. Het verhaal speelt zich af
rond de Dorpskerk en Lubberti de eerste dominee. Ds. Ad van Nieuwpoort speelt hierin
de rol van Lubberti. De première was op 4 maart 2019 in het Gemeentehuis. De film is
mede bedoeld voor het onderwijs en er zijn aansluitend speurtochten ontwikkeld in en
buiten de kerk. Op 15 mei deden groep 7 en 8 van de St. Theresiaschool hieraan mee
en op 1 juli groep 7 van de Bloemendaalse Schoolvereniging. Tot onze vreugde zijn
Herman Schippers en Edzard van Hasselt bereid de Vrienden te helpen bij de ontvangst
van de schoolgroepen. De film werd ook vertoond voor de Sierlijk e Kroon in het
kerkelijk centrum op donderdag 19 september.
c. Graf Dr. Dirk Bakker
Het graf van de bekende Bloemendaler Dr. Dirk Bakker is verwaarloosd. Vooral het
hekje om het graf ziet er slecht uit. Een mooi project om dit op te knappen. Inmiddels
heeft smederij Van Riessen offerte uitgebracht en is met de kerkrentmeesters
afgesproken het graf zelf onaangetast te laten. Voor het inzamelen van geld zullen niet
alleen de Vrienden worden benaderd, maar ook de bewoners van de Dr.Dirk
Bakkerlaan. Een paar heeft al enthousiast gereageerd. Komend jaar komt dit hopelijk
tot uitvoering
d. Elektrificeren van de kroonluchters
Vanwege brandgevaar mogen de kaarsen op de kroonluchters eigenlijk niet branden.
Om die reden is gekeken naar elektrificeren. Dit is niet alleen heel kostbaar, maar stuit
waarschijnlijk ook op weerstand. Afgewacht wordt wat er komt en of de Stichting daar
een bijdrage aan leveren.
6. Open Monumentendag
Op zondag 8 september kon de kerk ’s middags weer worden bezichtigd in het
kader van de Open Monumenten Dag. Orgelconcerten zijn dit jaar niet gegeven.
Met 85 bezoekers was het zeker een geslaagde middag. De vrijdag voorafgaand
was het de Nationale Klassendag waarbij klassen van de Bornwaterschool op
bezoek kwam.
7. Vrienden
De Vrienden voelen zich duidelijk sterk betrokken bij de doelen van onze stichting. Met
ca. 220 Vrienden bleef het aantal donateurs vrijwel gelijk aan 2018. Het innen van de
bijdragen kost door het jaar heen wel de nodige energie.
8. Communicatie
Vooral dankzij de inzet van Sjaak Dekkers en Bert Jalink is er behoorlijk wat publiciteit
in de lokale media geweest. Ook in het Maandbericht van de kerk hebben de concerten
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ruim aandacht gekregen. In het voorjaarsnummer van het blad B is een artikel over de
Stichting Vrienden opgenomen.
9. 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 26 juli.
Bloemendaal, 14 januari 2020
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