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

JAARVERSLAG 2019

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

2

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

Voorwoord

pagina

3

1. Bestuur
1.1. Samenstelling
1.2. Rooster van aftreden
1.3. Vergaderingen

5

2.

6

Donateurs

3. Activiteiten
3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten
3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden

6
6
6

4. Jaarrekening 2019 en balans per 31 december 2019
4.1. Jaarrekening 2019
4.2. Balans per 31 december 2019

7
7
8

Jaarverslag 2019 Stichting Dorpskerk Spankeren

3

Voorwoord
Het beleid van het bestuur was erop gericht om het kerkgebouw onder de aandacht te brengen
van de doelgroepen. Dat heeft effect gesorteerd! In het voorjaar van 2019 heeft Kamerkoor
Canzonet wekelijks gerepeteerd voor de uitvoering van “Misa Criolla” die in april is uitgevoerd
in de Ontmoetingskerk in Dieren.
Verder kan het aansprekende Lenteconcert van Music For All in maart 2019 worden
gememoreerd. Ook is in 2019 gebruik gemaakt van de Dorpskerk als trouwlocatie van de
gemeente Rheden. Het kerkgebouw is ook zeer geschikt gebleken voor uitvaarten en
vanzelfsprekend wordt deze gebruikt voor kerkelijke en niet-kerkelijke uitvaarten.
Door de toename van de activiteiten is duidelijk geworden dat een pantry in het kerkgebouw
meerwaarde heeft. Omdat het een monumentaal kerkgebouw betreft en om die reden er geen
bouwtechnische wijzigingen aangebracht mogen worden, kan een mobiele pantry uitkomst
bieden. Met de voorbereidingen tot uitvoering daarvan is het bestuur in 2019 gestart. Een
opsteker daarbij was de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2019 die voor dat
doel gebruikt kan worden.
Het bestuur is ook zeer verheugd over de bestuursuitbreiding in de persoon van Bas Geerdink.
Ieder bestuurslid heeft een eigen inbreng en het bestuur kan de ervaren bestuursinbreng van
Bas zeer waarderen. Een jonge Stichting met een bestuur dat toekomstperspectief nastreeft!
De Open Monumentendagen 2019 zijn gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 september
met als thema “Plekken van Plezier”. In de powerpointpresentatie werden plaatsen en
activiteiten van plezier en vermaak getoond. In het filmpje was onder andere de speeltuin bij
“De Luchte” in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw te zien. De Open
Monumentendagen werden gecombineerd met twee activiteiten van de Oudheidkundige Kring
Rheden – Rozendaal (OKRR). De Oudheidkundige Kring bestond in 2019 vijfenzestig jaar.
Dat is gevierd in alle dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal met een programma
waarin cultuurhistorische weekenden werden georganiseerd.
In Spankeren is gekozen voor een expositie over de gebeurtenissen in het dorp tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Ook is op zondagmiddag 15 september een rondleiding op de
begraafplaats gehouden met toelichting van Ton Elzebroek.
Samen met de andere Spankerense verenigingen en stichtingen is in januari 2019 begonnen
met de voorbereiding van de viering van 75 jaar bevrijding. Het Bevrijdingsevenement zal
plaatsvinden op zaterdag 18 april 2020.
Op zaterdagmorgen 5 november 2019 kwamen de burgemeester en wethouders van de
gemeente Rheden op bezoek in Spankeren onder het motto “Ik buurt mee”. Het monumentale
kerkgebouw in Spankeren is niet aan de aandacht ontgaan en het bestuur heeft een aantal
raadsleden graag rondgeleid.
Verder was de kerstmarkt op zaterdag 14 december 2019 een succes. Ondanks de vele
activiteiten in de regio was het aantal bezoekers boven verwachting. Een gezellige en
sfeervolle kerstmarkt met dank aan de diversiteit van de kraamhouders, het Popkoor
“OTwoSIX” uit Arnhem en de Midwinterhoorngroep uit Doesburg. En niet te vergeten de goed
verzorgde catering!
Op zondagmiddag 29 december 2019 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.
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.
Voor de (financiële) betrokkenheid en medewerking in 2019 wil het bestuur iedereen hartelijk
danken. Veel dorpsgenoten hebben zich ingezet bij de praktische uitvoering van de activiteiten
en hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd!

Spankeren, maart 2020

Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren

Jaarverslag 2019 Stichting Dorpskerk Spankeren

5

1. Bestuur

1.1. Samenstelling
De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2019:
Voorzitter
:
Ben van Middelkoop, Beukenlaan 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

Bestuurslid

:

Bas Geerdink, Zutphensestraatweg 45A, 6956 AB
Spankeren. Tel.: (0313) 41 40 40

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.
 Bas Geerdink aangetreden op 21 augustus 2019; voor de eerste keer aftredend in
2022.

1.3.Vergaderingen
Vergaderingen hebben plaatsgevonden op:
16 januari 2019; 21 februari 2019; 28 maart 2019; 15 mei 2019; 20 juni 2019; 21 augustus
2019; 23 oktober 2019 en 4 december 2019.
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2. Donateurs
Het aantal donateurs bedroeg 33 per 31 december 2019 (in 2018 was dat aantal 31).
Sponsoren Stichting Dorpskerk Spankeren:

Stichting Rhederhof Beheer
Kerkenmarkt 2018

Rabobank Clubkas Campagne

3. Activiteiten
3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten
In verband met het 65-jarig bestaan heeft het bestuur van de Oudheidkundige Kring RhedenRozendaal (OKRR), in samenwerking met de Stichting Dorpskerk Spankeren, tijdens de Open
Monumenten Dagen een expositie georganiseerd over de Tachtigjarige Oorlog. De rondleiding
op de begraafplaats is verzorgd door Ton Elzebroek.
3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden
In verband met de repetities voor de uitvoering van “Misa Criolla” is in het voorjaar van 2019
wekelijks door Kamerkoor Canzonet gebruik gemaakt van de Dorpskerk in Spankeren.
Voor een burgerlijk huwelijk is het kerkgebouw gehuurd in februari 2019. En eveneens is het
kerkgebouw in 2019 voor een aantal uitvaarten gebruikt.
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Op zaterdag 21 december 2019 heeft muziekvereniging Wilhelmina een geslaagd
kerstconcert gegeven in de Dorpskerk.

4. Jaarrekening 2019 en balans per 31 december 2019
4.1. Exploitatierekening 2019

Exploitatierekening 2019 Stichting Dorpskerk Spankeren

Jaarrekening
2019
Inkomsten
Donateurs
Giften
Verhuur kerk
Kerstmarkt (saldo)
Diverse opbrengsten

Uitgaven
Activiteitenkosten
Bankkosten
Diverse kosten
Afschrijvingen
Positief saldo

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

€
€
€
€
€
Totaal €

1.015,00
50,00
2.032,50
604,22
507,15
4.208,87

€
€
€
€
€
€

1.200,00
800,00
2.000,00
500,00
100,00
4.600,00

€
€
€
€
€
€

995,00
1.085,00
838,16
369,95
3.288,11

€
€
€
€
€
Totaal €

597,70
119,37
854,54
207,90
2.429,36
4.208,87

€
€
€

500,00
150,00
800,00

€
€
€

429,75
120,35
1.226,97

€
€

3.150,00
4.600,00

€
€

1.511,04
3.288,11
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4.2. Balans 2019
Balans 2019 Stichting Dorpskerk Spankeren
20-02-20

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen
Installaties en inventarissen 1) €
Voorraden €

1.744,51 €
0,00 €

21.323,25
0,00

Reserves €
Exploitatieresultaat boekjaar €
Overige Passiva

Kasgeld €
Zakelijke rekening €
Spaarrekening €

66,96 €
6.108,76 €
0,00 €

61,96
3.884,20
0,00

Overige vorderingen (debiteuren) €

0,00 €

0,00

Leningen
Schulden (crediteuren / borg)
Voorziening (reservering inventaris)
Vooruitbetalingen
Subsidies en giften voor inventaris

€

7.920,23 €

25.269,41

Vlottende activa

Totaal Activa

1) zie afzonderlijke staat

Activastaat
Installaties en inventarissen
Aanschafwaarde (aanname)
Subsidies en giften voor inventaris vorig jaar
Cumulatieve afschrijvingen t/m vorig jaar
Boekwaarde per 1-1 lopend jaar
Investeringen dit jaar
Afschrijvingen dit jaar (20% / jaar)
Boekwaarde per 31-12-2019

€
€
€
€
€
€
€

21.323,25
20.283,75
1.039,50
912,91
207,90
1.744,51
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Totaal Passiva

€
€
€
€
€
€

4.985,66 €
2.429,36 €

4.985,66
1.511,04

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
20.283,75

7.920,23 €

25.269,41

0,00
0,00
0,00
0,00
505,21

