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

JAARVERSLAG 2020

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 2020 en balans per 31 december 2020
4.1. Jaarrekening 2020
4.2. Balans per 31 december 2020

7
7
8

Jaarverslag 2020 Stichting Dorpskerk Spankeren

3

Voorwoord
Welk beleid er ook is vastgesteld en welke plannen er ook lagen…alles is zo anders geworden
vanaf maart 2020.
Niemand had kunnen bedenken wat een uitwerking de pandemie en de daarmee
samenhangende maatregelen zou hebben op de samenleving in de breedste context. En dat
geldt zeker ook voor de culturele sector waartoe de activiteiten van de Stichting Dorpskerk
Spankeren gerekend kunnen worden.
De laatste activiteit van het geplande programma 2019-2020 was de Grote Vertelshow met
als titel “De Weert”, die op donderdagavond 12 maart 2020 is gehouden.
Een avondvullende voorstelling over de onbekende en bekende historische feiten over De
Havikerwaard in De Steeg.
De bezoekers hebben genoten en na afloop is er gezellig nagepraat en zijn herinneringen
opgehaald.
En vanaf medio maart 2020 moesten noodgedwongen alle geplande
concerten en evenementen gecanceld worden, zo ook alle festiviteiten
rondom 75 jaar bevrijding. Het bevrijdingsfeest zou op 17 april 2020
uitgebreid gevierd worden in de gemeente Rheden en dus ook in
Spankeren.
Op 16 april, de dag waarop de gemeente Rheden is bevrijd op 16 april
1945, werd er in de hele gemeente Rheden gevlagd. De vlag wapperde
aan alle openbare gebouwen en na de oproep van de gemeente Rheden
ook aan veel woningen in de gemeente Rheden. Het was weliswaar een
zonnige dag zonder verdere festiviteiten.
De verhuur van het kerkgebouw met de facilitaire voorzieningen is een belangrijk onderdeel
gebleken van de Stichting Dorpskerk Spankeren. Zo heeft de gemeente Rheden op 6 juli 2020
gebruik gemaakt van het kerkgebouw in verband met een informatiebijeenkomst over
windenergie in Spankeren. Van de beeld- en geluidsinstallatie is door de gemeente Rheden
dankbaar gebruik gemaakt. Dank zij de nieuwe pantry was er nu de mogelijkheid voor uitgifte
van koffie en thee.
Er was een stille hoop dat vanaf september 2020 de activiteiten weer volledig doorgang
zouden kunnen vinden. Dat bleek helaas maar mogelijk voor een beperkte periode.
Vanwege de coronacrisis en de te korte voorbereidingstijd heeft het Comité Rheden en
Rozendaal besloten niet mee te doen aan de Open Monumenten Dagen op 12 en 13
september 2020.
Het concert van In Goede Handen Management “Wiener Potpouri” op 24 september 2020 is
nog wel doorgegaan en was een geslaagd optreden van Annelies Schraa (Csakán) en Michiel
Niessen (gitaar).
De daarop volgende geplande concerten in oktober en november 2020 zijn niet doorgegaan
en voor een jaar uitgesteld.
Op 1 november 2020 heeft in samenwerking met de kerk de herdenkingsbijeenkomst “Samen
Gedenken” plaatsgevonden. Het kerkgebouw was daartoe op zondagmiddag geopend en
bood de bezoeker de gelegenheid om de overledenen te gedenken, een kaarsje op te steken
of met anderen in gesprek te gaan.
Eind november heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met het dagelijks bestuur van
het kerkbestuur. Het was zinvol om met name de facilitaire zaken en het gebruik daarvan te
bespreken. Zoals bekend bestaat vanaf december 2020 de mogelijkheid om bijeenkomsten
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(kerkdiensten) online uit te zenden. Voor de Stichting is dat van belang inzake de verhuur van
het kerkgebouw bij huwelijken, niet-kerkelijke uitvaarten en andere informatiebijeenkomsten.
De kerstmarkt, die op 12 december was gepland, ging
eveneens niet door. Wel bestond de mogelijkheid om
kerststukken, graftakken en kransen te bestellen. De
verkoop was een succes! Het kerkgebouw was een
afhaalpunt voor de bestellingen maar ook was het mogelijk
om de bestelling thuis te laten bezorgen.
De voorbereidingen van het maken van de kerststukken in
“De Kerkhorst” gebeurde in leuke sfeer met de dorpsgenoten
die guirlandes hebben gemaakt voor de muziektent. De
bloemschiksters kregen veel complimenten en de nettoopbrengst bedroeg € 435,00. Hartelijk dank voor de medewerking en kopers!
Voor de (financiële) betrokkenheid en medewerking in 2020 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, april 2021

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 2020:
Voorzitter

:

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

Vicevoorzitter;
contactpersoon kerkenraad

:

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/PR

:

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 tweede keer aftredend
in 2022.
 Bretta van Middelkoop-Slijkhuis aangetreden op 6 oktober 2016; voor de tweede keer
aftredend in 2022;
 Tineke Hamer-Verveer aangetreden op 6 oktober 2016; voor de tweede keer aftredend
in 2022.
 Bas Geerdink aangetreden op 21 augustus 2019; voor de eerste keer aftredend in
2022.

1.3.Vergaderingen
Vergaderingen hebben plaatsgevonden op:
21 januari 2020; 25 februari 2020; onlinevergadering 24 maart 2020; 12 mei 2020; 18 augustus
2020; 29 september 2020; 28 oktober 2020; 26 november 2020; overleg met de kerkenraad
op vrijdag 27 november 2020.
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2. Donateurs
Sponsoren Stichting Dorpskerk Spankeren:

Stichting Rhederhof Beheer
Kerkenmarkt 2018

Rabobank Clubkas Campagne

3. Activiteiten
3.1. Deelname activiteiten en organisatie activiteiten
In verband de RIVM-maatregelen als gevolg van de pandemie zijn de activiteiten voor het
grootste deel van 2020 gecanceld.
3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden
Door twee koren is het kerkgebouw in 2020 gehuurd voor de wekelijkse repetities.
Mede in verband met de coronamaatregelen moesten de koren uitwijken naar een grotere
repetitieruimte. Het kerkgebouw kan daarin voorzien waarbij de akoestiek van het
kerkgebouw nadrukkelijk meerwaarde heeft.
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4. Jaarrekening 2020 en balans per 31 december 2020
4.1. Exploitatierekening 2020

Exploitatierekening 2020 Stichting Dorpskerk Spankeren
Jaarrekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

Inkomsten
Donateurs
Giften
Verhuur kerk
Kerstmarkt (saldo)
Diverse opbrengsten
Totaal

€
€
€
€
€
€

810,00
1.535,75
434,74
2.780,49

€
€
€
€
€
€

1.200,00
200,00
1.400,00
600,00
200,00
3.600,00

€
€
€
€
€
€

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

Uitgaven
Activiteitenkosten
Bankkosten
Diverse kosten
Afschrijvingen
Positief saldo
Totaal

€
€
€
€
€
€

194,34
99,48
436,48
247,86
1.802,33
2.780,49

€
€
€
€
€
€

500,00
140,00
700,00
500,00
1.760,00
3.600,00

€
€
€
€
€
€

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

4.2. Balans 2020
Balans 2020 Stichting Dorpskerk Spankeren
20-01-20

Activa

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen
Installaties en inventarissen 1) €
Voorraden €

5.571,51 €
0,00 €

1.744,51 €
0,00 €

21.323,25
0,00

Reserves €
Exploitatieresultaat boekjaar €
Overige Passiva

Kasgeld €
Zakelijke rekening €

66,96 €
3.558,98 €

66,96 €
6.108,76 €

61,96
3.884,20

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

Vlottende activa

Overige vorderingen (debiteuren) €

0,00 €

0,00 €

0,00

€

9.197,45 €

7.920,23 €

25.269,41

Totaal Activa

Totaal Passiva

7.395,12 €
1.802,33 €

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

€

9.197,45 €

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

1) zie afzonderlijke staat

Activastaat
Installaties en inventarissen
Installaties en inventarissen 1-1 lopend jaar
Subsidies en giften voor inventaris vorig jaar
Cumulatieve afschrijvingen t/m vorig jaar
Boekwaarde per 1-1 lopend jaar
Investeringen dit jaar
Subsidies en giften voor inventaris
Afschrijvingen dit jaar (20% / jaar)
Boekwaarde per 31-12-2020

€
€
€
€
€
€
€
€

1.744,51
505,21
1.239,30
11.471,82
6.891,75-247,86
5.571,51

De kascontrolecommissie heeft de kascontrole van de jaarstukken 2020 uitgevoerd op 22 maart 2021 en deze akkoord bevonden.
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