
 

Jaarverslag 2014 van de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 

 
Doelstelling 
Met ingang van 13 augustus 2014 is de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas opgericht.  
Het doel van de stichting is om de Dorpskerk van Westmaas, waar in feite de hele gemeenschap van Westmaas 
door haar beeldbepalend karakter aan gehecht is, ook voor toekomstige generaties te behouden. 
De kerk is weliswaar eigendom van en in beheer bij de Protestantse Gemeente Nieuwland, maar het is duidelijk dat 
zij de exploitatiekosten in de nabije toekomst niet geheel zelf zal kunnen dragen. Initiatiefnemers om tot de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW) te komen, waren: Anja van der Pol, Rook Belder en Bernhard van 
Driel. Zij woonden de oprichting van de SVDW bij op het notariskantoor Van der Straaten te Mijnsheerenland in 
aanwezigheid van notaris mr. A.J. van Driel.  

 
Aanpak 
Het toen gevormde bestuur ging direct aan de slag om de SVDW te 
presenteren tijdens het Dorpsfeest Westmaas van 6 september 2014. 
Nadat de oprichtingsakte bij notaris Van Driel, die hiervoor bij het 
bestuur van SVDW geen kosten in rekening bracht, gepasseerd was, 
vond inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
plaats.  Ondertussen is gewerkt aan de tekst van een flyer die voor het 
komende dorpsfeest beschikbaar moest komen om vervolgens huis-aan-
huis te worden bezorgd. Doordat de drukker deze flyer met een 
combiorder kon produceren, vielen de drukkosten aanzienlijk lager uit. 
Den Hartigh Adviesgroep was bereid gevonden om deze kosten voor 
haar rekening te nemen.  
 
Tevoren was er een facebookpagina geopend waarop nadere gegevens 
vermeld zouden worden. Op het moment dat de flyer in productie ging, 
had de RABO-bank nog geen nummer afgegeven. De heer Dick 
Gaasbeek kreeg teksten aangeleverd en dankzij zijn medewerking was 
er snel een website voor de SVDW beschikbaar. Inmiddels had SVDW de 
beschikking gekregen over een bankrekeningnummer en werd de 
aanvraag aan de fiscus verzonden om de status van culturele ANBI 

krijgen. Op 7 oktober 2014 kwam bericht dat onze aanvraag is gehonoreerd. 
 
Activiteiten  
Ondertussen was het bestuur uitgebreid met Esther Beeftink en Herman van Dijk. Op 16 oktober 2014 kwam het 
bestuur voor het eerst in vergadering bijeen en besloten werd het bestuur van SVDW als volgt samen te stellen: 
Herman van Dijk (voorzitter), Rook Belder (secretaris), Esther Beeftink (penningmeester), Anja van der Pol (lid) en 
Bernard van Driel (lid). Op die bijeenkomst werd o.m. gemeld dat zich op het dorpsfeest van 6 september 59 
vrienden/vriendinnen hadden opgegeven met een totaalbedrag van circa € 1.050 op jaarbasis.  Ook tijdens de 
Monumentendag van 13 september 2014 kwamen er nog een paar aanmeldingen bij. 



Financieel overzicht 2014 
 

 
 
 
Begin november 2014 werd de flyer 
huis-aan-huis bezorgd. Het resultaat 
daarvan was dat het aantal aanmel-
dingen steeg tot nabij de 100.  
 
Tijdens de Kerstmarkt van 6 december 
2014 stond SVDW in de kerk met een 
standje. Dat resulteerde er in dat het 
aantal vrienden en vriendinnen steeg 
tot 113 met een bedrag op jaarbasis 
van circa € 2.030.  Per 31 december 
2014 was het aantal vrienden gestegen 
tot 120.  
 
Inmiddels was ook het door Rook 
Belder samengestelde Historisch 
Fotoboek van kerkgebouwen 
uitgegeven, waarvan de netto-
opbrengst bestemd is voor het werk 
van SVDW. Eind 2014 waren er van de 
120 gedrukte exemplaren 87 verkocht, 
zodat er een bescheiden positief 
resultaat aan de SVDW kon worden 

overgemaakt. De opbrengst van de resterende 33 boeken komt geheel ten goede aan SVDW. 
 
Plannen 
Het ligt in het voornemen van het college van kerkrentmeesters om de gebrandschilderde ramen te gaan 
restaureren, waarmee circa € 13.000 gemoeid is. Maar ook de andere ramen moeten behandeld worden. Daarom 
zal het bestuur van SVDW in 2015 er aan werken om het aantal vrienden en vriendinnen verder uit te breiden. 
Voorts zal ook een sponsorbeleid worden opgezet. Het is de bedoeling hierover 
contact te zoeken met een iemand uit Westmaas die over de nodige ervaring in 
het kader van fondsenwerving beschikt. 
 
Financiën  
Het financieel overzicht van SVDW per 31 december 2014 hierboven 
weergegeven. 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 januari 2015  
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 
Herman van Dijk, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
Esther Beeftink, penningmeester 
Anja van der Pol, lid 
Bernhard van Driel, lid 

2014

Activa €

Vorderingen

Nog te ontvangen donaties 2014 195,00       

Liquide middelen 2.260,35    

2.455,35    

Passiva

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar 2.425,35   

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen donaties 2015 30,00         

2.455,35    

€ €

Inkomsten

Donaties 2014 (Vrienden) 2.157,00

Eenmalige donaties 202,50

Verkoop schilderijen 75,00

2.434,50

Uitgaven

bankkosten 9,15

9,15

Resultaat boekjaar 2.425,35

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

WINST- EN VERLIESREKENING 

2014
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Westmaas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


