Informatie over de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten
De naam van de stichting is:
Fiscaal nummer:
Contactgegevens:
Bestuurssamenstelling:

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten
8229.02.333
Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (secretaris)
Dhr. B. Brouwer, Uthof 7, 9202 HL Drachten (voorzitter)
Dhr. J. Oppewal, Rietpol 118, 9207 EJ Drachten. (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (secretaris)
Mevr. A. Brauner-Wuyts, Elzewal 15, 9203 LR Drachten (afgev. A.K.)
Mw. G. de Vries, De Warren 28, 9203 HT Drachten (financ. adm.)

Het beleidsplan:
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie
van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze,
culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.
De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk.
Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften,
subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen.
De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”.
Het fiscaal nummer is: 8229.02.33; de Stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere
bestuursleden van de Stichting. De verkregen gelden zullen aangewend worden om de kerk een multifunctioneel karakter te geven.
De acties voor de verbouw zullen drie jaar duren en het beoogde bedrag is € 450.000,-. Het accent van
de acties van de Vrienden van de Grote Kerk ligt naast het werven van donateurs ook op het verkrijgen
van financiële steun buiten de kerkelijke gemeente, zoals van zaken en bedrijven en geldwerving door
diverse andere activiteiten.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten bestaat uit:
Drs. E.H. Brouwer, voorzitter
Dhr. J. Oppewal, penningmeester
Drs. A. Riedstra, secretaris
Mevr. A. Brauner-Wuyts, lid (afgevaardigde AK)
Mevr. G. de Vries, financiële administratie
Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn vrijwilligers die hun taak pro deo uitvoeren.
Bij het afscheid krijgen ze als dank een attentie.
De doelstelling van de stichting is: Uit de statuten van de stichting:
1.
De stichting heeft ten doel:
a.
het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de
Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als
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b.
2.
3.
4.

gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten
dienste van de samenleving;
het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten, en het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van
donateurgelden en gelden uit fondsen.

Jaarverslag de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2011
Volgens de notariële acte van oprichting , gedateerd op 1 september 2010, heeft de Stichting Vrienden
van de Grote Kerk te Drachten ten doel: “het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten – eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten- als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van
de samenleving”. Daarbij stond in deze verslagperiode het verwerven van middelen voor de renovatie
en restauratie van het oudste gebouw in Drachten op de voorgrond.
De Stichting heeft onder leiding van het stichtingbestuur deze doelstelling trachten te verwezenlijken
door de volgende activiteiten:
 Het werven van vaste donateurs, die een vaste jaarlijkse bijdrage doneren van minimaal
25 euro. Aan het einde van het verslagjaar waren er ongeveer 170 donateurs. Tevens werden er
bedrijven in Drachten en omgeving aangeschreven met hetzelfde doel; deze laatste actie heeft
overigens minder response opgeleverd dan waarop was gehoopt.
Met het oog op deze wervingsactiviteiten heeft de Stichting een aantal bekende inwoners van
Drachten gevraagd zitting te nemen in een comité van aanbeveling. De Stichting heeft zich verder vooral ingezet om door middel van publicaties, foldermateriaal en informatieavonden de
plannen voor de renovatie en restauratie onder brede aandacht te brengen en toe te lichten.
Speciaal voor de donateurs (en vrijwilligers) werd op 8 oktober 2011 een goed bezochte avond
belegd voor informatie en ter ondersteuning van lopende acties.
 Het voorbereiden van een uitgave in boekvorm over De Grote Kerk van Drachten, met als ondertitel: ‘Een geschiedenis van bijna drie eeuwen’, in een oplage van 800 exemplaren. De stichting
heeft een aantal fondsen aangeschreven met het verzoek subsidie voor dit boekwerkje te verlenen. De namen van de subsidieverstrekkers worden in het boek vermeld. Het boek zal worden
verkocht (voor donateurs gereduceerde prijs) en staat tevens ten dienste van de public relations
t.b.v. het renovatieproject.
 Het aanschrijven van diverse instellingen en fondsen, die mogelijk in aanmerking komen voor
subsidieverlening t.b.v. het renovatieproject.
 Het ondersteunen en faciliteren van diverse acties en activiteiten, waarvan de organisatie soms
berustte bij de Activiteitencommissie. Wij noemen hier specifiek de volgende acties:
 Als eerste, de grote sponsorwandeltocht langs 77 Grote Kerken in Nederland; in totaal gaat
het om een afstand van zo’n 2300 à 2400 km! Het initiatief en de realisatie van deze wandeltocht in etappes berust bij mevr. Aukje de Bildt te Drachten, als kerkelijk werker verbonden
aan de Grote Kerk. Van de interviews en ervaringen onderweg worden verslagen gemaakt,
die na de voettocht gebundeld zullen worden in boekvorm. Het streefbedrag is € 25.000,- .
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Belangstellenden kunnen (een deel) van de route meelopen. In 2011 werd twee derde van
de voettocht voltooid (zie verder onder actieplannen).
De talentenactie: deelnemers/vrijwilligers krijgen een klein bedrag, waarvan werd verwacht
dat het ‘meer’ wordt door eigen initiatieven te ontplooien. Deze actie bracht bij een (voorlopige) tussenstand ruim € 3000,- op 8 oktober 2011.
voorafgaande aan de kerstdagen werden nog enkele gerichte acties gehouden, zoals de
kerstkaartenactie, met een resultaat van ruim € 3500,-; en in samenwerking met een bekende bakker in Drachten een speculaaspoppen-/roomboterstaven actie, die bijna € 3500,heeft opgebracht.
Kleinschalige acties, zoals een verloting e.d.

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit zes leden en vergaderde om de twee maanden.
Drachten, juli 2012
Drs. Sj. Runia, secretaris
Activiteitenplan Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten voor 2012 en 2013
In het algemeen kan gesteld worden dat het activiteitenplan een voortzetting en in sommige opzichten
een intensivering is van de doelstellingen waaraan in 2011 werd gewerkt.
Gespecificeerd:
 Het werven van nieuwe donateurs wordt voortgezet en geïntensiveerd.
 Fondswerving: het aanschrijven van fondsen voor subsidie t.b.v. de renovatie en restauratie van
de Grote Kerk wordt voortgezet en geïntensiveerd.
 Publiciteit: de publicatie van het boekwerkje DE GROTE KERK VAN DRACHTEN, een geschiedenis
van bijna drie eeuwen, een uitgave van de stichting, vindt plaats in juni 2012. (Inmiddels is dit
boekwerk verschenen en is het eerste exemplaar in een officiële bijeenkomst op 28 juni 2012
aangeboden aan de voorzitter van de stichting, de heer E.H. Brouwer te Drachten. De prijs bedraagt € 12,95 (voor donateurs en vrijwilligers gereduceerde prijs). Ook voor 2013 zijn nog één
of meer publicaties voorzien.
 Afsluiting voettocht van mevr. A.E de Bildt langs 77 Grote kerken in Nederland (onder auspiciën
van de activiteitencommissie). Dit evenement zal plaatsvinden in de vorm van een 77 uur durende muziekestafette in de Grote Kerk van donderdag 27 september ’s middags 12.00 uur tot
en met zondag 30 september om 18.00 uur. Vele koren, musici, solisten en organisten hebben
spontaan en belangeloos hun medewerking toegezegd, zodat het programma vrijwel in kannen
en kruiken is. 77 solisten en koren verlenen hun medewerking en de toegangsprijs bedraagt €
7,70!
 Concerten (onder auspiciën van de Taakgroep Cultuur) worden georganiseerd op 27 oktober en
4 november 2012 met dhr. Egbert Klazenga als dirigent. Ook voor 2013 staat een aantal concerten in de planning.
 De Talentenactie wordt voortgezet; de opbrengst wordt opnieuw voor het voetlicht gebracht op
de avond voor donateurs en vrijwilligers, die gepland staat voor 9 november 2012.
 Andere acties, zoals de verkoop van (kerst)kaarten en de verkoop van speculaaspoppen en
roomboterstaven in december, worden in 2012 en 2013 voorgezet, resp. herhaald.
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Drachten, juli 2012
Drs. Sj. Runia, secretaris

Jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2012
In dit verslagjaar hield het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote kerk te Drachten vier keer
een reguliere vergadering, die werd bijgewoond door de vijf bestuursleden en mevr. Aukje de Bildt als
adviseur. De doelstelling, zoals verwoord in de notariële stichtingsacte (geciteerd in het jaarverslag
2011) was bij de activiteiten in 2012 de richtlijn. Het beleid op grond van deze doelstelling, zoals dat
vorm kreeg in het beleidsplan en in de activiteiten gedurende 2010 en 2011, werd in 2012 voortgezet en
uitgebreid. Wij noemen hiervan met name:
 Het werven van en onderhouden van de contacten met vaste donateurs. Door middel van publiciteit, (nieuw) folder- en informatiemateriaal is bekendheid gegeven aan de doelstelling van de
Stichting en zijn acties ondernomen tot het werven van nieuwe donateurs. Hun aantal groeide
licht in het verslagjaar. Om het contact met de donateurs te versterken werd op 9 november
2012 aan de donateurs (en vrijwilligers) een muzikale avond aangeboden. Op deze avond werden de donateurs tevens geïnformeerd over de lopende acties en de resultaten ervan, zoals die
van de talentenactie, die in 2012 ongeveer €. 2000,-- opbracht.
 Veel tijd en energie werd in 2012 besteed aan het aanschrijven en toesturen van de nodige informatie aan fondsen en instellingen, die mogelijkerwijs de renovatieplannen financieel zouden
kunnen ondersteunen. In totaal zijn zo’n 88 instanties aangeschreven. Enkelen reageerden al positief, anderen afwijzend; van een deel werd nog geen reactie ontvangen. De stichting ervaart
dat het ‘klimaat’ in Nederland in deze tijd ongunstig is voor dergelijke acties, vooral waar het een
religieus monument betreft, zoals De Grote Kerk.
 In het verslagjaar kwam het fraai geïllustreerde boekwerkje uit over DE GROTE KERK VAN
DRACHTEN, een geschiedenis van bijna drie eeuwen, waar in het verslag over 2011 al over werd
gerept. Op 28 juni werd het gepresenteerd in De Grote Kerk en aangeboden aan de voorzitter
van het Stichtingsbestuur, de heer Bert Brouwer. De oplage bedraagt 800 exemplaren. Inmiddels is de verkoop op gang gekomen, de officiële prijs bedraagt €. 12,95, voor donateurs €. 10,00.
 Van een aantal acties beruste het initiatief en de organisatie bij de Activiteitencommissie van de
Grote Kerk; daarbij trad de Stichting faciliterend en ondersteunend op. Wij noemen als eerste:
 Het vervolg en afsluiting van de mega-wandeltocht langs 77 Grote Kerken in Nederland, die
door mevrouw Aukje de Bildt in 2011 was begonnen. Het tweede deel van deze wandeltocht
vond plaats in 2012. De afsluiting ervan werd groots gevierd in het kader van een
Muziekestafette van 77 uur non-stop muziek in de Grote Kerk te Drachten, van donderdag 28
september 12.00 uur tot zondag 30 september 18.00 uur. Een toegangsbewijs voor een
dagdeel kostte dan ook niet toevallig €. 7,70. Belangeloos werkten vele bekende musici uit
Drachten en van elders aan dit doorlopende concert mee. Ook in de nachtelijke uren klonk er
muziek. Deze manifestatie trok veel belangstelling, uiteraard afhankelijk van het uur van de
dag of nacht. De opbrengst voor de renovatie bedroeg €. 12.666.—. Op zaterdag, 29
september liep mevrouw Aukje de Bildt nog een korte afsluitende route door Drachten en
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kwam om 16.30 uur in de kerk aan. Haar lange wandeltocht van meer dan 2000 kilometer
had in totaal zo’n €. 16.000,-- aan sponsorgelden en bijdragen opgebracht.
Concerten. In 2012 werden op 7 oktober en 4 november twee klassieke concerten van het
Vocaal Ensemble Vocalibre onder leiding van dhr. Egbert Klazinga georganiseerd in
samenwerking met de Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk. De baten kwamen ten goede.
Evenals in 2011 werden er in de maand december 2012 weer enkele specifiek op de
feestdagen gerichte acties gehouden: de kerstkaartenactie en een speculaaspoppen/roomboteractie, waarvan de opbrengst ongeveer overeenkwam met die van het jaar 2011.

Het bestuur van de Stichting ziet terug op een jaar met zeer vele activiteiten, die of rechtstreeks of in
samenwerking met ander taakgroepen verbonden aan De Grote kerk werden ter hand genomen.
Drachten, juli 2013
Drs. Sj. Runia, secretaris
Jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2013
In het kalenderjaar 2013 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten vijf
keer bijeen. Dit overleg werd bijgewoond door de vijf bestuursleden en mevr. Aukje de Bildt als
adviseur.
De doelstelling zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010, was bij alle
activiteiten in 2013 uitgangspunt en richtsnoer. Het beleid op grond van deze doelstelling dat al vorm
kreeg in de beleidsplannen en –realisaties in de jaren 2010 tot 2012, werd in dit verslagjaar voor zover
mogelijk voortgezet.
In de loop van 2013 kreeg het stichtingsbestuur te maken met onzekerheden die het bestuur noopten
zijn activiteiten een groot gedeelte van het jaar (maart tot november 2013) op te schorten. In de
stichtingsakte wordt er van uitgegaan dat de Grote Kerk het eigendom is van de Protestantse gemeente
te Drachten. Dat uitgangspunt werd ter discussie gesteld toen de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente van Drachten een onafhankelijke evaluatiecommissie in het leven riep, die ook
advies moest uitbrengen inzake de mogelijkheid het gebouw onder te brengen in een stichting.
Inmiddels heeft de evaluatiecommissie hieromtrent advies uitgebracht en heeft de Algemene
Kerkenraad op 18 november2013 besloten dat dit geen reële optie is en dat alles blijft zoals het is. De
activiteiten van het stichtingsbestuur stonden in deze maanden op een zacht pitje, maar na de uitspraak
van der AK heeft het bestuur zijn werkzaamheden weer voluit hervat.
De donateurs. Het werven van en onderhouden van de contacten met bestaande donateurs
(“vrienden”van de Grote Kerk) is doorgegaan. Het aantal donateurs is in dit jaar vrijwel stabiel gebleven.
Om het contact met de donateurs (en vrijwilligers) te onderhouden en te versterken is hen als blijk van
waardering een avond aangeboden op 1 oktober 2013, waarop de voordrachtskunstenaar Kees van der
Zwaard zijn voorstelling “De Broer van Job” speelde.
Deze “Vrienden” werden toen ook op de hoogte gesteld van het tot op dat moment bijeen gebrachte
gelden voor de renovatie nl., €. 307.000,--.
Werven bij fondsen en instellingen. Ook het aanschrijven en informeren van de fondsen en instellingen
die mogelijk de renovatieplannen financieel kunnen ondersteunen werd voorgezet.
Kleinere/ incidentele acties.
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- De opbrengst van het jubileumconcert van het koor “Soli Deo Gloria” in de Zuiderkerk werd ter
beschikking gesteld van de Stichting. Ook mocht de Stichting enkel andere bijzondere giften ontvangen.
- De duidelijkheid van de Algemene Kerkenraad kwam net op tijd om nog een enthousiaste
Decemberactie te starten met de verkoop van kerstkaarten, roomboterstaven, pepermunt, enz. die nog
voortgezet wordt met een ventactie in februari 2014.
Bestuurssamenstelling. In 2013 nam het stichtingsbestuur onder veel dank afscheid van de
penningmeester, Willem van der Velde wegens periodiek aftreden. Hij wordt opgevolgd door de nieuwe
penningmeester J. (Jaap) Oppewal, zodat het bestuur bij het begin van 2014 als volgt zal zijn
samengesteld:
Dhr. B. Brouwer, Uthof 7, 9202 HL Drachten (voorzitter)
Dhr. Sj. Runia, Kalmoes 1, 9207 EA Drachten (secretaris)
Dhr. J. Oppewal, Rietpol 118, 9207 EJ Drachten. (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (lid)
Mevr. A. Brauner-Wuyts, Elzenwal 15 ,9203 LR Drachten (afgevaardigde A.K.)
De financiële administratie berust bij mevr. G. de Vries, De Warren 28, 9203 HT Drachten.
31 december 2013,
Namens de Stichting voornoemd, drs. Sj. Runia, secretaris.
Activiteitenplan Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten voor 2014
De naam van de stichting: De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.
De doelstelling van de Stichting: a. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het
gebruik van de Grote Kerk te Drachten – eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten – als gebouw en
als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving; b. het
(mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten; en het verrichten van al hetgeen met het
voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk; de bestuurleden zijn vrijwilligers.
Deze in de notaris acte vastgelegde doelstelling is evenals in voorgaande jaren de leidraad voor het bestuur van
de Stichting Vrienden van de Grote Kerk bij de planning en de realisatie van zijn activiteiten in 2014. Deze
activiteiten zullen dan ook veel overeenkomsten en continuïteit vertonen met die van de voorgaande jaren.
Wij onderscheiden tweeërlei soorten van activiteiten: directe en indirecte (steunverlenende) activiteiten.
Directe activiteiten:
 Bekendheid geven binnen en buiten de kerk aan de aanstaande renovatie (2015) van de Grote Kerk, het
oudste gebouw van Drachten en Rijksmonument, en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.
 Het werven van nieuwe donateurs binnen en buiten de kerkelijke gemeente en onderhouden van de
contacten met de (bestaande) donateurs. Door middel publiciteit en in bepaalde gevallen persoonlijke
benadering zal ook in 2014 in brede kring bekendheid gegeven worden aan de doelstelling van de
Stichting. Voor het onderhouden van de contacten en informatie over de (financiële) gang van zaken
wordt in 2014 opnieuw een donateursavond gepland rond een cultureel evenement.
 Het aanschrijven van, verstrekken van informatie aan en corresponderen met instellingen en stichtingen
in den lande die mogelijkerwijs de renovatieplannen financieel kunnen ondersteunen.
 Het zoeken van specifieke subsidiebronnen voor bijzondere activiteiten in de Grote Kerk.
Indirecte activiteiten:
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Ondersteuning en faciliteiten biedend aan diverse activiteiten die door andere groepen/ commissies worden
ondernomen ten behoeve van de renovatie van de Grote Kerk, zoals
 (in samenwerking met de culturele commissie) klassieke concerten in de Grote Kerk.
 (in samenwerking met de activiteiten commissie) de decemberactie met verkoop van kerstkaarten,
kerststaven, enz.
 (idem) de ventactie in februari langs de huizen in Drachten.
Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Dhr. B. Brouwer, Uthof 7, 9202 HL Drachten (voorzitter)
Dhr. Sj. Runia, Kalmoes 1, 9207 EA Drachten (secretaris)
Dhr. J.W. Oppewal, Rietpol 118, 9207 EJ Drachten. (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (lid)
Mevr. A. Brauner-Wuyts, Elzenwal 15 ,9203 LR Drachten (afgevaardigde A.K.)
De financiële administratie berust bij mevr. G. de Vries, De Warren 28, 9203 HT Drachten

31 december 2013,
Namens de Stichting voornoemd, drs. Sj. Runia, secretaris

Financieel overzicht 2011
Balans
Bankrekening
11.964,05

Beginvermogen 01-01-11
Toename vermogen

Balans per 01-01-12 11.964,05

4.542,50
7.421,55
11.964,05

Begroting 2012
Giften en donaties
Fondsen
Sponsorwandeltocht
Overige activiteiten 2012
Netto onkosten
Totaal

8.000,00
2.750,00
14.000,00
5.000,00
500,00
29.250,00

Financieel overzicht 2012
Baten
Giften/Donaties
Fondsen
Rente
Activiteiten:
Sponsortocht
Muziekestafette
Boekverkoop
Overige
Totaal

Lasten
11.985,00 Drukwerk Boek
4.000,00 Overige kosten
124,00 Bankkosten
Onkosten activiteiten
9.901,00
8.790,00
3.640,00
3.707,00 Resultaat
42.147,00 Totaal
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8.044,00
341,00
167,00
1.036,00

32.559,00
42.147,00

Toename vermogen
Overboeking naar PG Drachten
Naar rekening Vr. vd Grote Kerk

32.559,00
12.942,00
19.617,00

Activa
Bank
Totaal

Passiva
42.767,00 Eigen Vermogen
42.767,00 Totaal

Begroting 2013
Giften en donaties
Fondsen
Activiteiten
Rente
Netto onkosten
Totaal

10.000,00
4.000,00
5.000,00
300,00
(750,00)
18.550,00

Financieel overzicht 2013 volgt zo spoedig mogelijk
Begroting 2014
Giften en donaties
Fondsen
Activiteiten
Rente
Netto onkosten
Totaal

10.000,00
4.000,00
10.000,00
500,00
500,00
24.000,00
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42.767,00
42.767,00

