
 Bankrekeningnummer: NL 10 RABO 0313 3597 33. KvK-nummer: 67014909. ANBI-cultuur registratie 

STICHTING DORPSKERK SPANKEREN 

Postadres: Overweg 5, 6956 AE Spankeren 
www.stichtingdorpskerkspankeren.nl 
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/


2 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Dorpskerk Spankeren   
 

 

 
INHOUDSOPGAVE 

 

 
 
 

Inhoud                                                                                                                     pagina 
 

 
 

       Voorwoord 3 

  

1.    Bestuur 4 

1.1. Samenstelling  

1.2. Rooster van aftreden  

1.3. Vergaderingen  

  

2.    Donateurs 5 

  

3.    Activiteiten 5 

3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten 5 

3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden 5 

  

4.    Jaarrekening 2018 en balans per 31 december 2018  6 

4.1. Jaarrekening 2018 6 

4.2. Balans per 31 december 2018 7 

  

  



3 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Dorpskerk Spankeren   
 

Voorwoord 

 
Het beleid van het bestuur was er in 2018 op gericht om het kerkgebouw onder de aandacht 
te brengen van de doelgroepen. Dat betekende concreet dat de voorzieningen in de kerk 
daarop ook afgestemd moesten zijn. Met onder andere moderne communicatiemiddelen kan 
het gebruik c.q. verhuur van het kerkgebouw gepromoot worden.  
In 2017 was het bestuur begonnen met subsidieaanvragen en daaraan is in 2018 een vervolg 
gegeven. En niet zonder resultaat! In totaal heeft het bestuur een bedrag van ± € 21.000,00 
kunnen aanwenden voor de aanschaf van de beeld- en geluidsinstallatie. Het bestuur is 
verheugd over de honorering van de subsidieaanvragen.  
 
Een goede start van 2018 was het Lenteconcert van Music for All op vrijdag 13 april. Een 
aantal koorleden komt uit Spankeren en dat maakt het speciaal! Een geslaagd concert met 
veel belangstelling uit Spankeren en directe omgeving.  
 
De landelijke Open Monumentendagen 2018 met als thema “In Europa” vonden ook in de 
gemeenten Rheden en Rozendaal plaats en wel op zaterdag 8 september en zondag 9 
september 2018.  
Ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend 2018 werd de 17e-eeuwse geldkist in de 
Dorpskerk in Spankeren ontsloten door de sleutelmaker en is een nieuwe passende sleutel 
gemaakt. 
De geldkist is van ijzer en kruislings met ijzeren banden beslagen. De beschilderingen tussen 
de paneeltjes, bloemen en landschapjes, waren gebruikelijk in protestantse kerken. 
Het zware ijzerbeslag en het ingewikkelde slot wijst op het bewaren van waardevolle spullen. 
In deze kerk is dat misschien het avondmaalszilver geweest. 
 
Zeer succesvol was het optreden op 20 oktober 2018 van de Ierse band VOLLUK uit Putten. 
De reacties over de Ierse avond waren heel positief! En ook het optreden van balletschool 
Pieta Korbijn uit Dieren heeft daaraan zeker bijgedragen! Op het beeldscherm werd een 
beeldverslag van Ierland getoond. En de Ierse drankjes en hapjes maakten het geheel 
compleet.    
 
Verder was de kerstmarkt op zaterdag 15 december 2018 ook een succes. In 2018 heeft de 
Stichting Dorpskerk Spankeren deze zelfstandig georganiseerd en daarom was deze 
kerstmarkt kleinschaliger van opzet. Niettemin was de kerstmarkt zeer geslaagd onder andere 
met dank aan de optredens van het Dierens Mannenkoor en de Midwinterhoorngroep uit 
Doesburg. Het was een gezellige kerstmarkt en de sfeer was heel goed! 
 
Op zondagmiddag 30 december 2018 werd het jaar afgesloten met “Samen gedenken”. In 
samenwerking met de kerkelijke gemeente werd gelegenheid geboden om degenen, die 
begraven zijn in Spankeren, te herdenken. Er was gelegenheid voor ontmoeting in de kerk. 
 
Voor de betrokkenheid en medewerking in 2018 wil het bestuur iedereen hartelijk danken. Het 
is bemoedigend te ervaren dat veel dorpsgenoten en ook anderen zich betrokken voelen bij 
activiteiten en daaraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd! 
 
 
Spankeren, maart 2019 
 
 
Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren 
  



4 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Dorpskerk Spankeren   
 

1. Bestuur 
 
 

1.1. Samenstelling 

 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2018: 
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 benoembaar, 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: 
 
17 januari 2018; 28 februari 2018; 22 maart 2017; 4 april 2018; 9 mei 2018; 15 augustus 2018; 
25 september 2018; 1 november 2018; 20 november 2019 en 29 november 2018.  
 
 
 

 

 

  



5 

 

Jaarverslag 2018 Stichting Dorpskerk Spankeren   
 

2. Donateurs 

 

Het aantal donateurs bedroeg 31 per 31 december 2018 (in 2017 was dat aantal 27).  
 
In 2018 is de Stichting Dorpskerk Spankeren gesponsord door:  

                  

Stichting Rhederhof Beheer       
Kerkenmarkt 2018 

Rabobank Clubas Campagne    

                 

      

 

3. Activiteiten 

 

3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten  

 
In verband met de herdenking van 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft het 
bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, in samenwerking met de Stichting 
Dorpskerk Spankeren, op donderdag 8 november 2018 een lezing (met beeldverslag) 
georganiseerd met als titel “De oer-catastrophe van de 20e eeuw”. De lezing is verzorgd door 
Hans van den Berg, Germanist en rondleider op Huize Doorn, dat na de Eerste Wereldoorlog 
woonhuis van de Duitse keizer Wilhelm II was. Er was veel belangstelling voor deze 
bijeenkomst. 
 

3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden 

 
In verband met het ZOOM!-fietsrouteconcert op zondag 3 juni 2018 is gebruik gemaakt van 
de Dorpskerk in Spankeren. 
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Op zaterdag 27 oktober 2018 was het kerkgebouw een van de locaties van de 
griezeltheatertocht door Spankeren onder de titel “The Spankeren Dungeon”.  
Deze theatertocht is georganiseerd door een samenwerking tussen muziekvereniging 
Wilhelmina, Toneelgroep Spankeren, Jongerentheater Podiumschool en Dans & Drama Gold. 
 
Op zondagmiddag 28 oktober 2018 heeft Stichting Rhedelijk Cultureel de 2e Schubertiade 
gehouden in de Dorpskerk in Spankeren! Het is een klein concert van aanstormend klassiek 
muzikaal talent dat zowel solo als samen met hun coaches werken van klassieke meesters 
van alle tijden ten gehore hebben gebracht. 
 
Op woensdag 19 december 2018 heeft muziekvereniging Wilhelmina een geslaagd 
kerstconcert gegeven in de Dorpskerk.  
 
 

4. Jaarrekening 2018 en balans per 31 december 2018  
 

4.1. Exploitatierekening 2018  

 

Exploitatierekening  2018 Stichting Dorpskerk Spankeren  

    

  

Jaarrekening 
2018 

Begroting  
2018 

Jaarrekening 
2017 

Inkomsten    

Donateurs  €        995,00   €     1.200,00   €         860,00  

Sponsors  €               -     €               -     €         554,64  

Giften  €     1.085,00   €     1.000,00   €      1.505,70  

Verhuur kerk  €        838,16   €        500,00   €         415,00  

Kerstmarkt  €        369,95   €        500,00   €         407,45  

Diverse opbrengsten  €               -     €        100,00   €         214,23  

Totaal  €     3.288,11   €     3.300,00   €      3.957,02  

    

Uitgaven    

Activiteitenkosten  €        429,75   €        700,00   €         466,59  

Bankkosten  €        120,35   €        150,00   €         119,90  

Diverse kosten  €     1.226,97   €        600,00   €         467,73  

Afbetaling lening CvK  €               -      €         750,00  

Positief saldo   €     1.511,04   €     1.850,00   €      2.152,80  

Totaal  €     3.288,11   €     3.300,00   €      3.957,02  

    
 
 
Toelichting 
Door de honorering van de subsidieaanvragen, sponsorbijdragen en (anonieme) giften heeft 
het bestuur een bedrag van € 20.283,75 kunnen bestemmen voor de aanschaf van de beeld- 
en geluidsinstallatie.  
De kerkverhuur is in 2018 toegenomen en voor 2019 zijn eind 2018 al reserveringen gedaan. 
Door een schenking is de Stichting Dorpskerk Spankeren in het bezit gekomen van een piano. 
Het bedrag van “Diverse kosten” is hoger dan begroot en heeft onder andere te maken met 
kosten voor de piano (stemmen en aanschaf pianokruk); onderhoud website; het ontsluiten 
van de geldkist en aanschaf sleutel door een sleutelmaker en diverse andere voorzieningen.  
 

http://www.toneelgroepspankeren.nl/
http://www.podiumscool.nl/
https://www.facebook.com/dansendrama/
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4.2. Balans per 31 december 2018  

Balans  2018 Stichting Dorpskerk Spankeren     

       

Activa 31-12-2018 31-12-2017  Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

       

Vaste activa    Eigen vermogen   
Installaties en 

inventarissen 1)  €    21.323,25   €             0,00   Reserves  €      4.985,66   €      1.321,82  

Voorraden  €             0,00   €             0,00   Exploitatieresultaat boekjaar  €      1.511,04   €      2.152,80  

Vlottende activa    Overige Passiva   

       

Kasgeld  €           61,96   €             6,46   Leningen  €             0,00   €             0,00  

Zakelijke rekening  €      3.884,20   €      3.468,16   

Schulden (crediteuren / 
borg)  €             0,00   €             0,00  

Spaarrekening  €             0,00   €             0,00   

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

    Vooruitbetalingen  €             0,00   €             0,00  
Overige vorderingen 

(debiteuren)  €             0,00   €             0,00   

Subsidies en giften voor 
inventaris  €    20.283,75   €             0,00  

           

Totaal Activa   €    25.269,41   €      3.474,62   Totaal Passiva   €    25.269,41   €      3.474,62  
 

1) zie afzonderlijke staat 

 
Toelichting 
Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserves. 
 
De bezittingen van de Stichting, zoals materialen voor de kerstmarkt, reclamematerialen, 
piano, pianokruk, vlamdovende afvalbak, EHBO-kist, verkeerskegels etc. zijn vermeld in een 
afzonderlijk overzicht van bezittingen, maar staan voor € 0,00 op de balans.  
De investering van de beeld- en geluidsinstallatie staat voor € 21.323,25 op de balans. Begin 
2019 zal nog een extra microfoon etc. aangeschaft worden.  


