
 

Jaarverslag 2015 van de 
Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 

 
Doelstelling 
De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas (SVDW), die in augustus 2014 is 
opgericht, stelt zich als doel de Dorpskerk van Westmaas, waaraan in feite de 
hele gemeenschap van Westmaas door haar beeldbepalend karakter gehecht 
is, voor toekomstige generaties te behouden. De kerk is weliswaar eigendom 
van en in beheer bij de Protestantse Gemeente Nieuwland, maar omdat de 
kerkelijke betrokkenheid ook in Westmaas afneemt onder gelijktijdige 
stabilisering dan wel geringe achteruitgang van de inkomsten, is het 
noodzakelijk dat de lasten van dit voor Westmaas beeldbepalend gebouw 
breder worden gedragen. Daardoor kan deze fraaie Dorpskerk voor het 
nageslacht behouden blijven.  
 
Vrienden maken vrienden 
In 2014 is SVDW van start gegaan en presenteerde zij zich voor het eerst 
tijdens het Dorpsfeest Westmaas van 6 september 2014. Met de overige 
activiteiten die daarna volgden, werd eind 2014 een ledental van 120 bereikt. 
In 2015 is dit aantal gestegen tot 142. Weliswaar een positieve ontwikkeling 
van het aantal vrienden, maar onze stichting meent dat er in Westmaas veel 
meer inwoners zijn die het gebouw als herkenningspunt van ons dorp, met 
een geschiedenis van ruim 350 jaar, een warm hart toedragen. Daarom heeft 
ons bestuur zich als doel gesteld te streven naar zo’n 400 vrienden van de 
Dorpskerk Westmaas. Het minimum bedrag om vriend te zijn is € 10,00 per 
jaar, dus dat behoeft voor niemand een beletsel te zijn. Het bestuur zou graag zien dat vrienden van onze Stichting 
nieuwe vrienden aanwerven. 

 
Activiteiten  
Het afgelopen jaar zijn er verschillende momenten benut om 
het werk van de SVDW onder de aandacht te brengen. Dat 
was o.a. bij de Monumentendag op 12 september en tijdens 
de Kerstmarkt van 12 december. Tijdens die bijeenkomsten 
werden er enkele nieuwe vrienden en vriendinnen 
genoteerd. 
Daarnaast heeft onze Stichting nagedacht om het 
kerkgebouw nog meer multifunctioneel te gebruiken. Nadat 
dit met de kerkenraad is afgestemd, is besloten het eerste 
benefietconcert te houden op 17 april  met Myriam West, 
één van de finalisten bij het tv-programma ‘De Beste 
Singer/Songwriter van Nederland’. De reactie van 
verschillende aanwezigen was om toch vooral hiermee door  
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te gaan. Daarom werd op 2 oktober 2015 een tweede 
benefietconcert georganiseerd met medewerking van 
‘De Duifies’. Een groep van vijf muzikanten die liedjes 
van o.a. Annie M.G. Schmidt, Harry Bannink en Wim 
Sonneveld ten gehore brengt. Ook dit concert viel erg in 
de smaak. De beide concerten werden door totaal 140 
personen bezocht. 
Het is onze bedoeling om in 2016 een drietal 
bijeenkomsten te houden. Het eerste benefietconcert is 
op 29 januari 2016. Verder staan er twee bijeenkomsten  
gepland voor mei en oktober 2016. 
 
Restauratie kerkramen 
Zoals het er nu uitziet zal binnenkort een begin worden 
gemaakt met de restauratie van de 13 glas-in-

loodramen, waaronder 3 gebrandschilderde ramen van de Dorpskerk. De gebrandschilderde ramen krijgen nieuwe 
veiligheidsvoorzetbeglazing, die rondom met specie worden ingezet. De gebrandschilderde taferelen worden met 
messing frames en al uitgenomen en gerenoveerd. Daarna worden ze weer teruggeplaatst en wel zodanig dat er 
rondom de panelen een luchtspleet ontstaat met een van binnenlucht geventileerde spouw. Dit bevordert de 
levensduur van het oude glas en de messing frames.  
Bij de overige glas-in-loodramen wordt de bestaande voorzetbeglazing opnieuw gebruikt en daartoe losgesneden 
uit de siliconenrubber kitranden. Dit glas wordt machinaal gereinigd. De glas-in-loodramen worden gerepareerd en 
gereinigd; het lood en de voegen worden waar nodig hersteld.  
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 januari 2016. 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas 
Herman van Dijk, voorzitter 
Rook Belder, secretaris 
Esther Beeftink, penningmeester 
Anja van der Pol, lid 
Bernard van Driel, lid 
 
 
 

Activa € € € €

Vorderingen

Nog te ontvangen donaties 195,00      195,00       

Liquide middelen 6.018,13   2.260,35     

6.213,13   2.455,35     

Passiva
Kapitaal 1.213,13 2.425,35 

Bestemmingsreserve

tbv restauratie Kerkramen Dorpskerk 5.000,00 

6.213,13   2.425,35     

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen donaties 30,00         

6.213,13   2.455,35     

€ € € €

Inkomsten

Donaties van de Vrienden 2.727,00 2.157,00 

Overige opbrengsten 544,62    202,50    

Verkoop schilderijen 75,00      

Kaartverkoop concert Myriam West 700,00    

Kaartverkoop concert De Duiffies 780,00    

4.751,62   2.434,50     

Uitgaven

Bankkosten 185,52    9,15       

Kosten website 84,64      

Kosten concert Myriam West 339,18    

Kosten concert De Duiffies 354,50    

963,84      9,15           

Resultaat boekjaar 3.787,78   2.425,35     

2014

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

2015 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na verwerking van het resultaat)

2015



 
 

 
 
 

Bezienswaardigheden 
interieur Dorpskerk 

Westmaas 

 
 
 
 
 

 


