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Inschrijving KvK:
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 41234166 onder de
naam: STICHTING OOSTERKERK.
ANBI beschikking:
De stichting heeft een beschikking als Algemeen Nut
Beogende Instelling onder het fiscaal nummer 8084.07.764
d.d. 20 september 2007
Contactgegevens:
Stichting Oosterkerk
Grote Oost 58-60-62
1621 BX HOORN
+31 (0)229 217909
Website: www.oosterkerkhoorn.nl
E-mail : contact@oosterkerkhoorn.nl
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29
Beheerder: Dick van der Pijl
Tel: 06-53133271

- Bestuurssamenstelling Stichting Oosterkerk:
Voorzitter
Eddy Boom
Penningmeester
Dick Louwman
Secretaris
Henk de Vries
Lid
Marian van Iersel
Lid
Hans Rijswijk
Lid
Rob Piet
Lid
Piet van Kranenburg
Aantal vrijwilligers:

circa 50

Er is geen personeel in dienst van de stichting.
Er worden geen geldelijke beloningen aan bestuur en vrijwilligers gegeven
Een vergoeding voor directe kosten wordt desgewenst verstrekt.
- Doelstellingen.
Uitgangspunt zijn uiteraard de statuten van de stichting
waarin het doel van de stichting is
opgenomen. De doelstelling is: “Het in stand houden van de drie monumentale panden te weten de
Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat we ondernemen moet staan in het
teken van dit doel”.
Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het verkrijgen van gelden (donateurs,
activiteiten, fondsen, subsidies, schenkingen en legaten e.d.) ten behoeve van:
MULTIFUNCTIONAAL CULTUREEL CENTRUM “DE OOSTERKERK”.
De monumentale panden zijn rijksmonumenten, maar vallen onder drie verschillende categorieën voor
wat betreft de rijkssubsidietoekenning.
De Oosterkerk valt van 2013 t/m 2018 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Rijkssubsidiering
Instandhouding Monumenten 2011 (BRIM) met een subsidiemogelijkheid van maximaal 65% voor
goedgekeurde monumentale onderhoudsaspecten voor zowel interieur (bv muren, heerenbanken,
trap, orgel) als exterieur, het zgn. casco. Een maximumbedrag ad € 900.000,- in de komende 6 jaar is
noodzakelijk en is bepaald aan de hand van een Planmatig Investeringsplan (PIP).
Het feitelijk toegekende bedrag tot 2018 is echter voor de Oosterkerk en het Spuithuis B samen
slechts € 5.149,- per jaar, hetgeen ten enenmale onvoldoende is. Achteruitgang van het gebouw en
haar publieksfunctie zal hiervan het gevolg zijn tenzij elders gelden voor een fundamentele
restauratie kunnen worden verkregen, hetgeen in deze tijd moeilijk maar niet onmogelijk zal zijn.
Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw met een subsidiemogelijkheid van maximaal 50%.
Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhoudskosten slechts een
laagrentende lening verkrijgen.

-

Beleidsplan Oosterkerk 2013 -2018.

De gedachtenvorming over de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de Oosterkerk staat
(helaas) altijd (teveel) in het teken van geld. Het fysieke onderhoud van het gebouw laat thans veel
te wensen over, zowel binnenmuren als het exterieur vragen om een grote restauratiebeurt.
Echter het regime waaronder rijksmonumenten vallen in de bijna afgelopen 6 jaren (2013 t/m 2018),
het zgn. Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2011 (BRIM), is in het kader van de
bezuinigingen bij het rijk voor ons zeer ongunstig uitgevallen. De bijdrage, waaronder nu ook
monumentale interieurdelen zijn komen te vallen, is maximaal 65% voor goedgekeurd onderhoud. Dit
is voor onze stichting door maximalering door het Rijk tot € 5.149,- per jaar veel ongunstiger dan bij
het voorgaande 10-jarige BROM (Besluit Rijksregeling Onderhoud Monumenten). We zullen nu zelf 35%
van deze kosten moeten zien op te brengen naast de niet subsidiabele kosten en ontvangen derhalve
per saldo aanzienlijk minder dan voorheen. De huidige rijksbijdrage is ten ene malen onvoldoende om
naast klein onderhoud ook een grote noodzakelijke restauratie te realiseren laat staan wensen in te
vullen.
Als de verschillende aspecten van het besturen van de stichting Oosterkerk onder de loep worden
genomen, kunnen per aspect de kansen en bedreigingen de revue passeren.
Inkomsten/uitgaven.
Kansen:
1. Trouwerijen en begrafenissen zijn voor de toekomst een
bron van inkomsten die wellicht kan toenemen. Feitelijk
was in de jaren 2012 en 2016 daarvan niets merkbaar.
2. Sponsoring kan eveneens toenemen indien bedrijven c.s.
in het kader van maatschappelijk ondernemen onze stichting
willen steunen. Wel is het zo dat de daarmee verkregen
bedragen in het algemeen niet als structurele inkomsten
kunnen worden aangemerkt.
3. De BRIM leek kansen ook voor monumentale onderdelen van
het interieur te bieden maar valt dermate tegen dat eerder
van een grote verschraling sprake is dan van verruiming van
het noodzakelijke budget.
Het onderhoud aan het Claes Joesthuys is b.v. niet meer onder
de BRIM te brengen.
Bedreigingen: 1. Teruglopend aantal donateurs vanwege de vergrijzing.
Wellicht dat de nu aantredende generatie Baby-boomers
“verleid“ kan worden tot donateur.
2. Structurele toename van de normale uitgaven.
Regelmatige toetsing daarvan door ieder bestuurslid blijft
noodzakelijk om de sluipende toename van uitgaven het
hoofd te bieden .
3. Teruglopende rentebaten uit obligaties c.a.
4. De aanmerkelijke verlaging van de rijksbijdragen voor het
onderhoud van het monumentale kerkgebouw en het
zgn. Spuithuis via de BRIM ten opzichte van de BROM.
Technische toestand van de kerk c.a.
Na het in 2010 uitgevoerde relatief klein onderhoud aan de buitenzijde van de zuid- en westkant van
de kerk zullen ook een keer de andere zijden van de kerk fundamenteel moeten worden aangepakt.
Dit zal dan nog moeten plaatsvinden binnen het kader van de BRIM-subsidie. Daartoe zijn in het
meerjaren- onderhoudsplan (PIP, Periodiek Instandhoudings Plan), dat gemaakt is bij de aanvraag voor
de BRIM-subsidie, ramingen gemaakt. De benodigde eigen gelden(35% voor niet subsidiabele
onderhoudswerkzaamheden en 100% voor andere investeringen) moeten aanwezig zijn om het nodige
onderhoud te kunnen waarborgen. Daarmee kunnen we helaas het exterieur van de kerk kwalitatief

niet in redelijke staat houden hetgeen tot uiting komt in de grote aantasting van de binnenmuren en
zijn daarbij calamiteiten niet voorzien.
Voor het interieur zijn we grotendeels op eigen gelden aangewezen, behalve voor monumentale
onderdelen (muren, kansel, oude `heerenbanken`, trap). Onduidelijk is of ook de muren en het
plafond daaronder vallen. Het PIP na 2019 en het daaruit voortvloeiend besluit van de Rijksdienst zal
daarover uitsluitsel geven.
Kansen:

1. De BRIM heeft weliswaar een ruimere subsidiemogelijkheid
(65% i.p.v. 50%) voor goedgekeurde onderhoudskosten, ware
het niet dat we slechts € 5.149,- per jaar, maximaal vergoed
krijgen.
2018 is het laatste jaar. Gevraagd is € 455.000,- op grond van de
toenmalige raming in 2011. Nu minimaal € 900.000,-?

Bedreigingen: 1. De bezuinigingen bij het rijk en de gemeente zetten de
hoogte van de subsidie onder druk.
2. Kritische beoordelingen door rijk en gemeente van
de diverse onderhoudsposten kunnen ook de totale
bijdrage onder druk zetten, zodat onze stichting uiteindelijk
nog meer zelf moet betalen.

Bestuursstructuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een beheerder.
Het aanvragen van een bijdrage voor uitbestede beheerstaken bij de gemeente staat nog steeds
overeind en zal, gezien het multifunctioneel karakter van het cultureel centrum Oosterkerk, meer en
meer noodzaak worden. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de bestuursleden is aanvulling nodig
teneinde de vervanging op termijn te kunnen waarborgen en nieuwe bestuursleden tijdig te kunnen
inwerken.
Voorzitter: functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden,
donateurs, publiek en overheid. De man/vrouw moet ingevoerd zijn in het overheidsbestuur en
contacten kunnen leggen met zowel platform Religieus erfgoed Hoorn, gemeente, provincie als rijk
teneinde alle mogelijkheden te kunnen onderzoeken die bij het onderhoud van monumentale panden
en met name kerken te pas komen. Het stichtingsbeleid
wordt mede hierdoor bepaald. Legt
contacten met “artiesten” voor mogelijke optredens en zoekt contacten voor maatschappelijk stages
van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Secretaris: moet kennis hebben van juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en tijdig
wijzigingen in de verantwoordelijkheden traceren en vormgeven in statuten ed. De
verantwoordelijkheden zowel in juridische, verzekeringstechnische, belastingtechnische als
subsidietechnische zin dienen samen met de penningmeester behartigd te worden.
Verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en voert de stichtingscorrespondentie
Penningmeester : Moet op de hoogte zijn van de subsidievormen die er zijn in de ruimste zin van het
woord teneinde voor de monumentale aspecten, de stichtingsvorm, de sociaal-culturele activiteiten
optimaal subsidie te kunnen verkrijgen. Vraagt de betrokken subsidies aan en houdt de contacten
warm met de Rijksdienst Monumentenzorg, bureau Erfgoed gemeente Hoorn, Nationaal
Restauratiefonds, Stimuleringsregeling Bouwnijverheid e.d. Verzorgt de
administratie van de donateurs (mutaties, acceptgiro’s e.d.) en doet de boekhouding (o.a.
crediteuren, debiteuren en in- en uitgaande nota’s). Onderhoudt de contacten met de accountant
(begroting, jaarrekening, meerjarenbeleid), banken (leningen en beleggingen van de stichting) en
toezichthouders (afleggen verantwoordelijkheid).
Beheert de verzekeringsportefeuille.

Hoewel ieder bestuurslid gelijkwaardig is, heeft ten aanzien van de financiële (on)mogelijkheden en
verantwoordelijkheid in financiële aangelegenheden de penningmeester een zwaarwegend adviesrecht
Een tweede (plaatsvervangende) penningmeester is gewenst.
Bestuurslid Vrijwilligerscontacten: Regelt de indeling in overleg met de beheerder en de vrijwilligers
zelf voor de activiteiten in de kerk. Ook hier is altijd aanvulling van het aantal vrijwilligers welkom
mede gezien de veroudering maar ook vanwege de toename van het aantal en soort activiteiten.
Bestuurslid PR, sponsoring, bulletin en donateurswerving: Verzorgt jaarlijks twee keer het
informatiebulletin van de stichting en onderhoudt de relatie met de pers o.a. ten aanzien van
evenementen. Legt contacten voor sponsoring van de monumentale panden en de culturele
activiteiten.
Verzorgt jaarlijks een actie voor donateurswerving en bijeenkomsten voor vrijwilligers, (potentiële)
donateurs en sponsors.
Bestuurslid: ARBO en veiligheid internet, eigen producties en jeugdactiviteiten: Verzorgt in overleg
met de beheerder een aan de eisen der tijd aangepaste gebruikersovereenkomst ten aanzien van ARBO
en veiligheid website.
Bestuurslid: Techniek en Onderhoud
Is verantwoordelijk voor het onderhoud en restauraties van de gebouwen en de technische installaties
te samen met de penningmeester
-

Verslag uitgeoefende activiteiten
zie onder agenda van onze website

-

Financiële Verantwoording .

De activiteiten van de stichting zijn alle gericht op het verkrijgen van gelden voor een kwalitatieve
fysieke instandhouding en de gebruiksfunctie van de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn.
Spuithuis B. De stichting biedt daarnaast ook een optimaal werkende vrijwilligersorganisatie aan voor
haar “klanten in de ruimste zin van het woord”.
De stichting Oosterkerk bestaat in 2018 45 jaar en het kerkgebouw bestaat in 2019 precies 500 jaar.
Tot nu toe is de doelstelling met redelijke resultaten volbracht. Door de vele onderscheidene
activiteiten kunnen de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan er gelukkig jaarlijks ook nog
een relatief weliswaar te kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd.
Naast de bijdragen van een redelijk groot aantal donateurs heeft de stichting incidenteel legaten uit
erfenissen verkregen. Zonder deze bijdragen zouden de noodzakelijke reserves niet zijn opgebouwd.
Die reserves zijn noodzakelijk
voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud en grotere
restauraties. Over een groot aantal jaren gezien kan gemiddeld circa € 20.000,- uit de normale
exploitatie aan de vier bestemmingsreserves worden toegevoegd.
De vier bestemmingsreserves zijn per 31-12-2016 (afgerond op 1.000):
Bestemmingsreserve:
Groot onderhoud:
Vervanging 40-jarige vleugel:
Glas in lood ramen:
Vervanging/vernieuwing interieur:
Totale bestemmingsreserve

77.000,35.000,€
45.000,€
15.000,---------------€
172.000,€

€

Aangegane verplichtingen voor 2017/2018:
Uit eigen middelen t.b.v. restauratie
€
200.000,Laagrentende leningen
€
300.000,Totale reserve per 31-12-2016 €

472.000,-

Daarnaast zijn in verband met relatief grote uitgaven in het verleden leningen aangegaan omdat de
eigen middelen onvoldoende waren, t.w.:
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€

23.000,9.000,-

Wederom zullen langlopende verplichtingen moeten worden aangegaan voor de
grote restauratie in 2017-2018
Langlopende schulden vanaf 2017
Kortlopende schulden 1% lening 15 jaar

€
€

300.000,24.000,-

Bij de penningmeester ligt op verzoek altijd ter inzage ons Financieel Jaarverslag waarin opgenomen
de Staat van Baten en Lasten over het betrokken boekjaar.
De totale algemene kosten in 2014 bedroegen ca 8 % van de totale lasten waarvan ca 3 %
bestuurskosten.
Onderstaand de goedgekeurde Balansen en Staten van Baten en Lasten over de laatste vier jaren:
1.

Balans per 31 december van ieder onder vermeld boekjaar in Euro’s
2013

Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen

2014

2

Financiële vaste activa
Overige effecten

2

129.397

Vlottende activa
Liquide middelen

2015
2

140.171
319.784

-------------392.920
2013

-----------459.957
2014

329.244

407.503

Reserves
bestemmingreserve

2

135.542

253.621

Balanstotaal
Passiva

2016

132.945

460.049

468.586

------------ ------------595.593
603.991
2015
2016
554.512

572.327

Langlopende Schulden
aan kredietinstellingen

52.141

41.081

29.553

22.755

Kortlopende Schulden
Aflossingsverplichtingen
volgend boekjaar

11.535

11.373

11.528

6.809

-------------392.920

-------------459.957

-- -------595.593

----------603.991

2.Staat van Baten en Lasten per 31december van ieder onder vermeld boekjaar in Euro’s
Baten
Baten uit activiteiten
Baten uit fondswerving

2013
93.345
15.013

2014
92.217
73.546

2015
72.238
215.145

2016
88.581

70.997

Subsidiebaten
Baten uit beleggingen
Som der Baten
Lasten

5.965

5.149

12.994
-- ---------127.317
2013

Besteed aan
Doelstellingen

8.026
-- --------178.938

5.149

7.702
6.635
---------------------300.234
171.362

2014

2015

2016

92.068

148.522

140.522

10.286

8.190

8.833

9.469

Waardeveranderingen
Vorderingen in vaste activa
en beleggingen
-12.965

- 874

-5.354

2.597

1.295

1.224

967

Algemene kosten

Rentelasten en
soortgelijke kosten
Som der Lasten
Saldo

91.999

5.149

1.595
----------90.915
36.402

------------100.679

-------------------------153.225
153.547

78.259

147.009

17.815

3. Toelichting grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen.
Resultaatbepaling: Het kasstelsel wordt gehanteerd voor de baten en de lasten en dus voor de
bepaling van het resultaat. Alleen ten aanzien van het koersresultaat effecten wordt jaarlijks
aansluiting gezocht bij een eventueel lagere beurswaarde aan het eind van het jaar ten opzichte van
de oorspronkelijke verkrijgingsprijs.
Personeelsleden.
Bij de stichting zijn er in de jaren 2013, 2014, 2106 en 2016 geen werknemers in dienst geweest.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld in afwijking van de bepalingen van Titel 9 Boek2 BW voor wat betreft de
bepaling van het resultaat.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Baten en lasten, niet zijnde koersresultaat op de effectenportefeuille, worden slechts opgenomen
voor zover zij op de balansdatum zijn ontvangen of betaald.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.
Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa.
De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of lage beurswaarde.
Liquide middelen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden.
Opgenomen rente dragende schulden en leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

