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Voorwoord 

 
In de eerste helft van 2017 is de vloerrenovatie uitgevoerd in de Dorpskerk. De oude kerkvloer 
is verwijderd evenals een laag zand van ongeveer 30 cm. Dit was nodig in verband met het 
aanbrengen van isolatie, het storten van de betonvloer, de vloerverwarming en de estrikken 
vloer. 
 
Omdat het een monument betreft was de adviseur Erfgoed van de gemeente Rheden nauw 
betrokken bij de uitvoering van de vloerrenovatie evenals Ton Elzebroek en Wim van den 
Beukel namens de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. De menselijke resten, die zijn 
gevonden bij de werkzaamheden, zijn bijgezet in de voorruimte van de grafkelder van De 
Gelderse Toren. Een herdenkingssteen van deze bijzetting is te zien in de kerkvloer, boven de 
steen van de grafkelder. Door de blootlegging van de grafkelder is duidelijk geworden hoe 
deze in de kerk gesitueerd is. In de estrikken vloer is de grafkelder gemarkeerd.  
 
De opening van de Open Monumentendagen 2017 met als thema “Boeren, burgers en 
buitenlui” vond in de gemeenten Rheden en Rozendaal plaats op vrijdagmiddag 8 september 
2017 in de Dorpskerk. Ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend was de steen van 
de grafkelder met de tekst “Ingang der grafkelder van den Geldersen Toren 1803” gelicht zodat 
belangstellenden een kijkje konden nemen in de grafkelder. De belangstelling voor de 
bezichtiging in het weekend van 9 en 10 september bleek groot. Bijna 500 bezoekers werden 
dat weekend geteld! In een publicatie van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is in 
december 2017 een uitvoerige beschrijving met foto’s van de grafkelder opgenomen. De 
auteur is Ton Elzebroek 
 
Op zaterdagmiddag 14 oktober 2017 is in de Dorpskerk een Open Dag gehouden. De Stichting 
Dorpskerk Spankeren wilde laten zien wat er zoal mogelijk is in de Dorpskerk t.w. trouwlocatie, 
jubileumviering, bedrijfspresentatie, afscheidsdienst, concerten, exposities en lezingen. Een 
aantal bedrijven heeft daaraan hun medewerking verleend. Voor deze Open Dag zijn 
uitnodigingen met de nieuwe folders gestuurd naar de doelgroepen en is er geflyerd in het 
dorp Spankeren. Het bestuur is blij met de sponsoring van de folders. 
 
Voor de uitvoering van dergelijke activiteiten zijn moderne communicatiemiddelen in het 
kerkgebouw van belang. Voor de realisering daarvan heeft het bestuur subsidieverstrekkers 
benaderd. Het bestuur is verheugd over de toezegging van in totaal € 4.800,00 door twee 
subsidieverstrekkers. Deelname aan de Rabo Clubkas Campagne bracht het bedrag ruim 
boven de € 5.000,00. Een opsteker voor de jonge Stichting! 
 
Voor de betrokkenheid en medewerking in 2017 wil het bestuur iedereen hartelijk danken. Het 
is bemoedigend te ervaren dat veel (oud-)dorpsgenoten en ook anderen zich betrokken voelen 
bij het behoud van monumentale (kerk-)gebouwen.  
 
Na de vloerrenovatie kan de Stichting Dorpskerk Spankeren nu echt met de invulling van 
activiteiten 2018 beginnen! 
 
 
Spankeren, maart 2018 
 
 
Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren 
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1. Bestuur 
 
 

1.1. Samenstelling 

 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2017: 
Voorzitter   :  Ben van Middelkoop, Beukenweg 2, 6956 AB  
     Spankeren. Tel.: (0313) 42 26 89   
 
Secretaris/penningmeester :  Bretta van Middelkoop-Slijkhuis, Overweg 5,  

6956 AE Spankeren. Tel.: (0313) 41 53 56. 
 

Bestuurslid   :  Tineke Hamer-Verveer, Dorpsweg 42, 6956 AP  
     Spankeren. Tel.: (0313) 42 02  50 
 
 

1.2. Rooster van aftreden 

 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een aftredend 
bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 
negen jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn.  
Het actuele rooster van aftreden is als volgt: 

 Ben van Middelkoop aangetreden op 6 oktober 2016; voor de eerste keer aftredend 
in 2019.  

 Bretta van Middelkoop-Slijkhuis aangetreden op 6 oktober 2016; voor de eerste keer 
aftredend in 2019; 

 Tineke Hamer-Verveer aangetreden op 6 oktober 2016; voor de eerste keer 
aftredend in 2019. 
 

1.3.Vergaderingen 

 
Vergaderingen hebben plaatsgevonden op: 

 19 januari 2017; 22 februari 2017; 22 maart 2017; 25 april 2017; 18 mei 2017; 22 juni 
2017; 26 juli 2017; 6 september 2017; 27 september 2017; 1 november 2017 en 30 
november 2017.  
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2. Donateurs 

 

Het aantal donateurs bedroeg 27 per 31 december 2017.  
 
In 2017 is de Stichting Dorpskerk Spankeren gesponsord door: 

 

  Rabobank Clubkas Campagne   

 
 
 

 
 

3. Activiteiten 
 

3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten  

 
Op de Wilspa die is gehouden op zaterdag 26 augustus 2017 was de Stichting Dorpskerk 
Spankeren aanwezig om de nieuwe folders uit te delen. 
 
De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft op zaterdag 28 oktober 2017 meegewerkt aan een 
griezeltheatertocht door Spankeren onder de titel “Alice in Wonderland”. Het kerkgebouw 
maakte deel uit van de 12 locaties van het parcours in Spankeren.  
Deze theatertocht is georganiseerd door een samenwerking tussen muziekvereniging 
Wilhelmina, Toneelgroep Spankeren en Dans & Drama, Podium school Dieren. 
 
De kerstmarkt die gehouden is op zondagmiddag 15 december 2017 stond in het teken van 
het afscheid van de burgemeester, mevrouw Van Wingerden. Onder barre winterse 
omstandigheden vond het afscheid van het dorp Spankeren plaats. Voor de kraamhouders 
was het ondoenlijk om op hun post te blijven en daardoor gaf het  Kerkplantsoen al  vroeg in 
de middag een verlaten indruk.   
In de Dorpskerk heeft het Dierens Mannenkoor opgetreden en werd vertegenwoordigers van 
de Pr. Margrietschool, de kerk, verenigingen en stichtingen de gelegenheid geboden om de 
burgemeester te bedanken.  
Ook werd een PowerPointpresentatie getoond door de Pr. Margrietschool en de Spankerense 
verenigingen en stichtingen. Mede door de extreme weersomstandigheden was de 
belangstelling voor het afscheid van de burgemeester in de kerk groot.  
Het bestuur is blij met de inzet bij de voorbereidingen en medewerking van allen tijdens de 
kerstmarkt die het afscheid van de burgemeester en de kerstmarkt 2017 tot een succes 
hebben gemaakt.  
 

3.2. Verhuur kerk ten behoeve van deelname activiteiten  

 
De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft samengewerkt met Rhedelijk Cultureel voor de 
opvoering van Scrooge op zaterdag 16 december 2017. De keuze voor de Dorpskerk bleek 
een succes! De belangstelling was groot en er waren veel enthousiaste reacties. 
 
Op zaterdag 23 december 2017 heeft muziekvereniging Wilhelmina een kerstconcert gegeven 
in de Dorpskerk.  
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqir7XgqTWAhXDPFAKHUsvDYsQjRwIBw&url=https://www.rabobank.com/nl/home/index.html&psig=AFQjCNGvOdV6gugGFj13A3E7aAmx6T9Dhw&ust=1505455976624657
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4. Staat van baten en lasten 2017 en balans per 31 december 2017  
 

4.1. Staat van baten en lasten 2017  

 

  
Jaarrekening 

2017 
Begroting  

2017 
Jaarrekening 

2016 

Inkomsten    
Donateurs  €           860,00   €        1.200,00   €           412,50  

Sponsors  €           554,64    €           750,00  

Giften  €         1.505,70   €        1.500,00   
Verhuur kerk  €           415,00    
Kerstmarkt (saldo)  €           407,45   €           750,00   €           191,23  

Diverse opbrengsten  €           214,23   €        1.500,00    

Totaal  €         3.957,02   €        4.950,00   €        1.353,73  

    

    
Uitgaven    
Activiteitenkosten  €           466,59   €           700,00   
Bankkosten  €           119,90   €           110,00   €            27,95  

Diverse kosten  €           467,73   €           330,00   €           563,18  

Afbetaling lening CvK  €           750,00    
Positief saldo   €         2.152,80   €        3.810,00   €           762,60  

Totaal  €         3.957,02   €        4.950,00   €        1.353,73  

 

Toelichting 
Het aantal opgegeven donateurs is wat achtergebleven bij de verwachtingen.  
Door deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne heeft het bestuur het sponsorbedrag 
kunnen toevoegen voor de aanschaf van moderne communicatiemiddelen. Dank zij de 
verkoop van de oude plavuizen uit de kerk en donaties van particulieren is het begrote bedrag 
van de giften gehaald.  
Door PR voor de bezichtiging van de openstelling van de grafkelder tijdens de Open 
Monumentendagen en de Open Dag in oktober 2017 zijn er inkomsten voor de verhuur van 
de Dorpskerk gegenereerd. De post ‘Diverse opbrengsten’ is nu gesplitst in verhuur kerk en 
overige opbrengsten. 
Door de vernieuwing van de vloer en de al geplande (niet altijd betalende) activiteiten is de 
totale opbrengst wat lager. 
De lening van het college van kerkrentmeesters die is verstrekt in verband met de start van de 
Stichting Dorpskerk Spankeren, is afgelost. De Stichting Dorpskerk Spankeren heeft nu geen 
leningen meer lopen. 
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4.2. Balans per 31 december 2017  

 

 

 

Toelichting 

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserves. 

De bezittingen van de stichting, zoals materialen voor de kerstmarkt, reclamematerialen zijn 

vermeld in een afzonderlijk overzicht van bezittingen, maar staan voor € 0,00 op de balans.  

 

 

 

Balans  2017 Stichting Dorpskerk Spankeren

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa Eigen vermogen

Installaties en inventarissen 1) € 0,00 € 0,00 Reserves € 1.321,82 € 0,00

Voorraden € 0,00 € 0,00 Exploitatieresultaat boekjaar € 2.152,80 € 1.321,82

Vlottende activa Overige Passiva

Kasgeld € 6,46 € 20,75 Leningen € 0,00 € 750,00

Zakelijke rekening € 3.468,16 € 1.301,07 Schulden (crediteuren / borg) € 0,00 € 0,00

Spaarrekening € 0,00 € 0,00 Voorziening (reservering onderhoud) € 0,00 € 0,00

Voorziening (reservering inventaris) € 0,00 € 0,00

Overige vorderingen (debiteuren) € 0,00 € 0,00 Vooruitbetalingen € 0,00 € 0,00

Totaal Activa  € 3.474,62 € 1.321,82 Totaal Passiva  € 3.474,62 € 1.321,82

1) zie afzonderlijke staat


