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Jaarverslag
2021

Het Jaarverslag 2021 bevat naast de gebruikelijke onderwerpen ook de Jaarrekening 2021 en
de Begroting 2022. Het Jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de
vergadering van mei 2022.
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VOORWOORD
Ook in het jaar 2021 zijn de deuren van onze kerk niet geopend voor concerten en of
andere activiteiten. Dat is geheel in lijn met het algemene beeld in Nederland als het gaat
om de culturele sector. We voelen allemaal hoe de pandemie een aanslag doet en heeft
gedaan op onze veerkracht. Gelukkig schijnt van moment van schrijven de lentezon, laten
we hopen dat het een voorteken is van meer bewegingsvrijheid. Op moment van schrijven
woedt ook de oorlog in Oekraïne, we zijn in gedachten bij allen die betrokken zijn in deze
oorlog, waarbij, zoals in elke oorlog, gewone burgers het slachtoffer zijn. Het is fijn dat de
kerk dan ook een plek kan zijn waar je de stilte kunt vinden en een kaarsje kunt opsteken.
Het kerkgebouw is van ons allemaal, juist ook in deze spannende tijden.
Ondanks dat de voordeur meestal dicht zat van de kerk is er achterom wel van alles
gebeurd. Zo is het nieuwe bestuur begonnen met het schetsen van een nieuwe visie op
wat de Stichting te doen heeft als het gaat om het behoud van de dorpskerk. In de statuten
wordt uitgegaan van een tweesporenbeleid, enerzijds het werven van geld en anderzijds
het levend houden van de verbinding tussen dorpskerk en dorp. Vooral op dat laatste
spoor is een visie ontwikkeld. In deze visie wordt uitgegaan van de gedachte dat het niet
alleen om het gebouw gaat, maar ook om de directe omgeving van de dorpskerk. Deze
kan meer betrokken worden bij activiteiten. Ook kan het een plek zijn voor allerlei (nieuwe)
dorpsinitiatieven. De beleving van de dorpskerk begint bij buiten, zo zou je de nieuwe visie
kunnen samenvatten. Wat overigens helemaal niet wil zeggen dat er in de kerk niets meer
wordt aangeboden. We hopen in 2022 weer een activteitenkalender te hebben die op de
website te vinden zal zijn. Na de corona-stilte zal dit wel weer helemaal opgestart moeten
worden. 2021 heeft voor de stichting vooral in het teken gestaan van de donatie voor de
restauratie van de kerktuinmuur die in de zomer is gerestaureerd. De 25.00 euro die de
Stichting hiervoor heeft overhandigd aan de kerkenraad van de gemeente Ellecom-de
Steeg is daarvoor gebruikt. Van wat erover bleef zijn nog een aantal kleine
restauratiewerken gedaan. Het resultaat is dagelijks zichtbaar en de moeite van een extra
rondje dorp waard. Ook hier geldt; de beleving van de dorpskerk begint bij buiten.
Verder was in 2021 het bestuur even helemaal compleet. Maar jammer genoeg is dat bij aanvang
van dit jaar al niet meer het geval. We missen een secretaris, zijn op zoek naar een nieuwe
voorzitter en zoeken nog naar enthousiaste bestuursleden die de nieuwe visie mee helpen
uitdragen. Tot op heden heeft de zoektocht geen nieuwe bestuursleden opgeleverd. Dat is jammer
en maakt de Stichting kwetsbaar.
Stel je eens voor dat je op een ochtend wakker wordt en de kerk is verdwenen….
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Daar moet je toch niet aan denken…
Gelukkig zijn de zittende leden van het bestuur enthousiast en vol vertrouwen dat er mensen te
vinden zijn die mee willen doen. De plannen zijn te mooi en het is meer dan de moeite waard de
dorpskerk te behouden voor ons allemaal.

Ellecom, april 2022
Namens Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom
Ellen Enderlé
Voorzitter
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BESTUUR

1.1.

Samenstelling en rooster van aftreden
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Het bestuur van de Stichting kent per 31 december 2021 de volgende samenstelling:
Voorzitter:
vacant. (Tot nader orde: Ellen Enderlé)
Penningmeester
Tonita Garritsen
Secretaris
vacant
Lid/organisator
vacant
Lid (aspirant)
Martijn Andela
Webmaster
Monique Versteegh
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Een aftredend bestuurslid
is onmiddellijk benoembaar, met dien verstande dat dezelfde persoon maximaal 9 jaar bestuurslid
van de Stichting kan zijn. Het actuele rooster van aftreden was/is als volgt:
- Mick Stomp:
aangetreden in februari 2016 (2e termijn) status: opgezegd
- Ellen Enderlé:
aangetreden augustus 2018 (1e termijn) status: wacht op vervanging
- Ella Kuik:
aangetreden januari 2021
(1e termijn) status: opgezegd
- Tonita Garritsen: aangetreden april 2021
(1e termijn) status: operationeel
- Martijn Andela
aspirant lid
1.2.

Vergaderingen

Er zijn in 2021 8 reguliere vergaderingen geweest. Daarnaast zijn er de volgende bijeenkomsten
geweest:
• 6 mei: overleg met stichting en kerkenraad
• 10 juni: feestelijke overhandiging van de cheque ter waarde van 25000 euro aan de
kerkenraad Ellecom-de Steeg
• 15 juni: overleg met de werkgroep de Verbeelding uit Rheden
• 9 september: overleg met commissie kerkenvisie
• 19 oktober: presentatie nieuwe visie voor de kerkenraad
• 24 november: presentatie gehouden op de gemeenteavond van Ellecom- de Steeg.
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2.0
DONATEURS
In 2021 heeft de stichting van ruim 20 donaties ontvangen. Dit is een daling ten opzichte van de
jaren hiervoor.
3.0

ACTIVITEITEN

3.1

Georganiseerde activiteiten en evenementen

Deze hebben niet plaats gevonden door de COVID pandemie. Het bestuur spreekt de verwachting
uit dat de mooie plannen die er liggen in het komend jaar gerealiseerd gaan worden.
3.2

Planning activiteiten 2022

Tot nader orde zijn er geen activiteiten gepland.

4.0

BESTEDINGEN

In 2021 is een eenmalige donatie van 25.000 euro ten behoeve van de restauratie van de tuinmuur
aan de eigenaar van de kerk overhandigd.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 T/M 2021 EN BEGROTING 2022

In het op bladzijde 8 van dit jaarverslag opgenomen overzicht legt het bestuur verantwoording af
over de inkomsten en uitgaven van de Stichting. Daarmee ontstaat een goed beeld van de
financiële positie en de financiële mogelijkheden van de Stichting.
5.1

Toelichting Staat van baten en lasten 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van 24.766,11 euro. De belangrijkste reden
hiervan is de eenmalige donatie van 25.000 euro ten behoeve van de restauratie van de tuinmuur
van de kerk.
Er was een negatief resultaat begroot van 22.600 euro. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn
minder dan begroot en in combinatie met de eenmalige donatie geeft dat een groter negatief
resultaat dan voorzien.
5.2

Toelichting Balans 2021

In de balans staan de bezittingen, de schulden en het vermogen van de Stichting.
Aan de Activa kant staan de bezittingen, zoals banktegoeden, debiteuren, de voorraad boeken en
goederen. De inventaris bestaat uit enkele verlichtingselementen en een door musici zeer
gewaardeerde piano. De piano is destijds aan de Stichting geschonken en inmiddels
afgeschreven.
5.3

Toelichting Begroting 2022

In hoofdlijnen is de begroting van de uitgaven en inkomsten een voortzetting van het beleid van de
afgelopen jaren. Verder zijn er geen afwijkende inkomsten of uitgaven begroot.
Hierdoor verwacht het bestuur voor het jaar 2022 een kleine plus van 250 euro te realiseren.
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5.4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 en 2021 EN BEGROTING 2022
A
8200
8201
8520
8521
8525/6
9050
8530

INKOMSTEN
Donaties
Giften
Verkoop boek
Concerten
Kerstmarkt/nieuwjaarsreceptie
Renten
overige inkomsten

realisatie 2020
3030,00
0,00
52,25
324,10
592,05
0,00
40,00

TOTAAL INKOMSTEN

begroot 2021 realisatie 2021
3000,00
950,00
0,00
0,00
50,00
35,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
100,00

begroot 2022
1000,00
0,00
50,00
250,00
0,00
0,00
50,00

4038,40

3600,00

1085,00

1350,00

2020
297,80
1912,20
129,90
6,60
0,00
104,30

2021
300,00
500,00
150,00
250,00
25000,00
0,00

2021
218,89
498,50
133,72
0,00
25000,00
0,00

2022
300,00
500,00
150,00
150,00
0,00
0,00

TOTAAL UITGAVEN

2450,80

26200,00

25851,11

1100,00

SALDO

1587,60

-22600,00

-24766,11

250,00

B
4790/1
4751
4980
4851
4540
8525/6

UITGAVEN
Bestuur
Communicatie/ PR
Bankcaire kosten
Concerten
Onderhoud gebouw
Kerstmarkt/nieuwjaarsreceptie

5.5 OVERZICHT BALANS 2020 en 2021
BALANS
Activa
2020
Kas
0,00
ING bank zakelijk
13926,11
ING bank zakelijk, spaarrekening 31593,55
Inventaris* en inrichting
100,00
Voorraad boeken
0,00
TOTAAL
45619,66

2021
0,00
5637,52
15000,00
100,00
0,00
20737,52

Passiva
Vermogen

2020
45619,66

2021
20737,52

45619,66

20737,52
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Dank en verzoek bijdrage 2022

Het bestuur dankt hierbij nogmaals alle ‘Vrienden’ voor hun bijdrage.
Wij stellen het zeer op prijs als u ook in 2021 uw financiële bijdrage weer levert, waardoor onze
prachtige Dorpskerk in stand kan worden gehouden.
Het rekeningnummer van de St. Behoud Dorpskerk Ellecom is NL43INGB0000192373.
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