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Voorwoord 
 
Vanaf maart 2020 werd alles door de coronapandemie anders en voor 2021 hoopten wij met 
elkaar dat daarin verandering zou komen…en dat is maar ten dele gerealiseerd. 
 
Met een terugblik naar 2021 willen wij ook zeker de levering van de digitale vleugel noemen.   

De piano is op 7 januari jl. geleverd en werd enthousiast ontvangen door 
pianist Ronald Brons en een afvaardiging van de kerk en Stichting 
Dorpskerk Spankeren. 
De pianist liet een aantal mogelijkheden horen…pianomuziek met 
strijkorkest zelfs! Een piano met het geluid als van een vleugel zoals de 
pianist Ronald Brons het samenvat. Een aanwinst! 
Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en een eigen 

financiële bijdrage heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren de helft van de aanschaf kunnen 
financieren.  
 
Om de Dorpskerk in Spankeren beter onder de aandacht te brengen 
van passanten en toeristen heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren in 
het voorjaar een Initiatief ingediend bij de Actie “Ik buurt mee!” voor de 
plaatsing van een informatiebord. 
Dat Initiatief is gerealiseerd en inmiddels hangt het informatiebord met 
QR-code aan de toren van het kerkgebouw. 
 
Voor de najaarsactie van “Ik buurt mee!” 2021 is een Initiatief ingediend voor de verfraaiing 
van de directe omgeving van de Dorpskerk in Spankeren.  
Het gaat om een aantal praktische verbeteringen: de plaatsing van fietsaanleunbeugels, een 
nieuwe afvalbak en een ombouw voor de afvalcontainer. Aan het eind van 2021 was er nog 
een tekort van € 185,00 en wij hebben daar in de voorjaaractie van 2022 een vervolg 
aangegeven. 
 
Helaas bleek het opnieuw noodzakelijk om de geplande concerten van “In Goede Handen 
Management” in maart en april te cancelen. Ook 2021 was een zwaar jaar voor de culturele 
sector. 
 

Wel was het mogelijk om op 11 en 12 september de Open 
Monumenten Dagen te organiseren met als thema “Mijn 
monument is jouw monument”.  Voor veel dorpsgenoten ligt er een 
lange familiegeschiedenis in en om dit monumentale kerkgebouw, 
die via een PowerPointpresentatie in beeld werd gebracht. Voor 
degenen die liever in de buitenlucht verbleven, was er een 

wandelroute langs de boerderijen in het dorp. 
 
Op zondag 31 oktober is in samenwerking met de kerk de bijeenkomst “Samen Gedenken” 
gehouden. Er was gelegenheid om een kaarsje op te steken, de overledenen van het 
afgelopen jaar te gedenken en bij te praten. Een afvaardiging van het Dierens Mannenkoor 
onder leiding van Ronald Brons en begeleid door de pianiste Ingrid de Vries-van Ingen heeft 
die middag de muzikale bijdrage verzorgd. 
 

Op 6 oktober 2021 heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren haar eerste 
lustrum gevierd! En dat moet toch zeker gememoreerd worden! 
Als wij terugblikken op de afgelopen vijf jaar, dan zijn er toch belangrijke en 
noemenswaardige ontwikkelingen gepasseerd! Er is een extra Nieuwsbrief 
uitgegeven waarin de activiteiten van de afgelopen vijf jaar de revue zijn 
gepasseerd. Ook de aanschaf van de beeld- en geluidsinstallatie is een 
waardevolle aanschaf gebleken in deze bijzondere tijd.  
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U kunt de Nieuwsbrieven downloaden via  
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/publicaties-2/nieuwsbrieven/ 
 
In bestuurlijk verband is er een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar t.w. 
2022-2027. Ook is in 2021 een Privacyverklaring opgesteld en op de website geplaatst. 
 
Evenals in 2020 was het vanwege de RIVM-maatregelen niet mogelijk om de kerstmarkt te 
houden. Ook de geplande kerstconcerten moesten in december gecanceld worden.  
Wel zijn er ook in 2021 kerststukken gemaakt en verkocht. De netto-opbrengst was € 410,00.  
Met dank aan de bloemschiksters en kopers een mooi resultaat! 
 
Voor de (financiële) betrokkenheid en medewerking in 2021 wil het bestuur iedereen hartelijk 
danken. Veel dorpsgenoten hebben zich ingezet bij de praktische uitvoering van de activiteiten 
en de acties “Ik buurt mee!” tot een succes gemaakt. Mede daardoor is een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het werk van Stichting Dorpskerk Spankeren! 
 
 
Spankeren, april 2022 
 
 
Het bestuur van Stichting Dorpskerk Spankeren 
  

http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/publicaties-2/nieuwsbrieven/
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1. Bestuur 
 
 

1.1. Samenstelling 

 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2021: 
 
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: 
 
10 maart 2021; 10 mei 2021; 30 juni 2021; 11 augustus 2021; 22 september 2021; 20 oktober 
2021; 30 november 2021; overleg met de kerkenraad op 2 juni 2021; 29 september 2021 en 
16 november 2021. 
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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 concerten en overige 
activiteiten voor het grootste deel van 2021 gecanceld. 
 

3.2. Verhuur kerk ten behoeve van activiteiten door derden 

 
Door een koor is het kerkgebouw in 2021 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. 
 
Door een uitvaartverzorger is in 2021 ook gebruik gemaakt van het kerkgebouw voor een 
afscheidsbijeenkomst.   
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4. Jaarrekening 2021 en balans per 31 december 2021  
 

4.1. Exploitatierekening 2021  
 

Exploitatierekening  2021 Stichting Dorpskerk Spankeren 

     

     

  
Jaarrekening 

2021 
Begroting  

2021 
Jaarrekening 

2020  

Inkomsten     

Donateurs  €             900,00   €             850,00   €             810,00   
Giften  €               25,00   €               50,00    

Verhuur kerk  €         1.125,00   €         1.000,00   €         1.535,75   
Kerstmarkt (saldo)  €             417,19   €             400,00   €             434,74   
Diverse opbrengsten        

Totaal  €         2.467,19   €         2.300,00   €         2.780,49   

     

Uitgaven     

Activiteitenkosten  €             483,21   €             200,00   €             194,34   
Bankkosten  €             119,38   €             100,00   €               99,48   
Diverse kosten  €             426,68   €             400,00   €             436,48   
Afschrijvingen  €         1.080,00   €             250,00   €             247,86   
Positief saldo   €             357,92   €         1.350,00   €         1.802,33   

Totaal  €         2.467,19   €         2.300,00   €         2.780,49   
     

Balans  2021 Stichting Dorpskerk Spankeren 

       

       

Activa 31-12-2021 31-12-2020  Passiva 31-12-2021 31-12-2020 

       

Vaste activa    Eigen vermogen   

Inventarissen 1)  €   4.491,51   € 5.571,51   Reserves  €   9.197,45   € 7.395,12  

    Exploitatieresultaat  €      357,92   € 1.802,33  

Vlottende activa       

Voorraden  €         0,00   €       0,00   

Langlopende 
Schulden   

Vooruit betaald    Leningen  €         0,00   €       0,00  

Overige vorderingen   €         0,00   €       0,00      

    

Kortlopende 
Schulden   

Liquide Middelen    Crediteuren  €         0,00   €       0,00  

Kasgeld  €       66,96   €      66,96   Vooruit ontvangen  €   1.010,30   €       0,00  

Zakelijke rekening  €   6.007,20   € 3.558,98      

         

Totaal Activa   € 10.565,67   € 9.197,45   Totaal Passiva   € 10.565,67   € 9.197,45  
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Activastaat       

Installaties en inventarissen     

       

Aanschafwaarde (aanname)  € 5.571,51      
Subsidies en giften voor inventaris 
vorig jaar  €           -        
Cumulatieve afschrijvingen t/m 
vorig jaar  €           -        

Boekwaarde per 1-1 lopend jaar  € 5.571,51      
Investeringen dit 
jaar   €           -        

Afschrijvingen dit jaar (20% / jaar)  € 1.080,00      

Boekwaarde per 31-12-2021  € 4.491,51      
 

De jaarrekening 2021 is opgesteld door een administratiekantoor. De kascontrolecommissie heeft de 

kascontrole van de jaarstukken 2021 uitgevoerd op 16 maart 2022 en deze akkoord bevonden.  

 


