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1 Voorwoord 

In de eerste helft van 2011 werd de restauratie, die in 2010 werd uitgevoerd, afgehandeld. De 

diverse restpunten werden opgelost en de financiële administratie werd afgerond. De financiële 

rapportage, die door het Nationaal Restauratiefonds werd opgesteld, werd na goedkeuring ingediend 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Gelderland. Beide instanties 

accepteerden de verantwoording zonder opmerkingen. 

 

Het Fonds heeft zich dit jaar onder meer gericht op het ontwikkelen van een visie op de 

instandhouding van het kerkgebouw op de lange termijn en het scheppen van de financiële 

mogelijkheden daarvoor. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat het vermogen van het Fonds 

onvoldoende is om de inkomsten te genereren die noodzakelijk zijn voor het financieren van het 

noodzakelijke reguliere onderhoud en het structurele onderhoud zoals voorzien in het (lange-

termijn) meerjarenonderhoudsplan. 

Met de Kerkenraad zijn daarom verkennende gesprekken begonnen om te onderzoeken hoe de twee 

belanghebbenden, Fonds en Kerkenraad, financieel de instandhouding van het gebouw op lange 

termijn kunnen waarborgen. 

 

Inzake het gebouw werd in 2011 een probleem vastgesteld met de gevelafdekking. In de loop van het 

jaar werden voorlopige voorzieningen getroffen en werd gestudeerd op een oplossing. In 2012 zal 

een definitieve oplossing voor dit probleem worden uitgewerkt. Verder werden diverse kleine 

werken uitgevoerd. 

 

De in het najaar van 2010 opgestelde aanvraag subsidie instandhoudingskosten (BRIM) werd op 15 

januari door de architect ingediend bij de RCE. De aanvraag werd geaccepteerd en een subsidie van 

65.000 euro over de periode 2011 - 2016 werd toegekend. 

 

Op 20 oktober nam de Aleid Sanders het penningmeesterschap over van de Cor Holsbeeke. Cor bleef 

als lid van het bestuur adviseren. Tegelijk werd gewisseld van huisbankier (van SNS naar Van 

Lanschot). 

 

Kort voor het einde van het jaar, op 22 december, overleed Cor Holsbeeke. Cor werd lid van het 

Fondsbestuur in april 1998 toen hij het penningmeesterschap op zich nam. Op dat moment vervulde 

hij al diverse bestuursfuncties in andere stichtingen, gerelateerd aan het vrijzinnig protestantisme of 

het natuurbehoud. Als penningmeester van het Fonds verzorgde hij 13 jaar lang de financiële 

administratie en beheerde hij succesvol het vermogen. 

Cor heeft daarnaast veel belangrijk werk verricht met betrekking tot de financiële regelingen op het 

gebied van de restauratie van monumenten. Zijn kennis van deze regelingen is belangrijk geweest 

voor het verkrijgen van BRIM subsidies en bij het voorbereiden van de restauratie. De toekenning 

van de rijkssubsidie was voor Cor reden om langer aan te blijven als penningmeester: dit 'project' 

wilde hij nog doen. Tijdens de restauratieperiode heeft Cor in samenwerking met het Nationaal 

Restauratiefonds op itermate deskundige wijze de financiële administratie en verslaglegging 

verzorgd. 

Met zijn overlijden verloor het Fonds een kundig bestuurder en een man die de vrijzinnig protestanse 

zaak een groot hart toedroeg. 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2011 vier keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) 14 januari (134), 28 februari (135), 20 mei (136) en 20 oktober (137). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2011 uit de volgende personen: de heer Frank Croon (voorzitter), 

de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Cor Holsbeeke (penningmeester), de heer Cees de 

Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkenraad) en de heer Eric Zinger (lid). 

 

In bestuursvergadering 134 trad de heer Aleid Sanders toe tot het bestuur. In de loop van het jaar 

heeft hij de werkzaamheden van de heer Cor Holsbeeke overgenomen, waarna hij in 

bestuursvergadering 137 tot penningmeesterschap is benoemd. De heer Holsbeeke bleef lid van het 

Fondsbestuur tot zijn overlijden op 22 december 2011. 

 

Per 31 december bestond het bestuur derhalve uit de volgende personen: de heer Frank Croon 

(voorzitter), de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Aleid Sanders (penningmeester), de heer 

Cees de Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkenraad) en de heer Eric Zinger (lid). 

 

Tot 2011 werd een rooster van aftreden gehanteerd gebaseerd op een bestuurstermijn van 3 jaar. 

Dit is, zo is vastgesteld, volgens de statuten van het Fonds niet strikt nodig. Daarom is besloten het 

rooster van aftreden af te schaffen. 

2.3 Commissies 

2.3.1 Bouwcommissie 

Na het afronden van de restauratiewerkzaamheden in het najaar van 2010 beperkten de 

werkzaamheden van de Bouwcommissie zich tot het opstellen van de definitieve financiële 

afrekening. Op 30 mei vond een overleg tussen een delegatie van het Fonds en een delegatie van de 

Kerkenraad om deze afrekening te bespreken. Bij gelegenheid van deze vergadering is de 

Bouwcommissie opgeheven. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Restauratie 

Aan het begin van 2011 werd vochtdoorslag geconstateerd in de toren. Na inspectie door de 

aannemer en architect is vastgesteld dat dit een gevolg is geweest van de overvloedige regenval die 

in het gebouw is ingetreden tijdens de restauratie en nu weer uittrad. Er werden verder geen 

maatregelen genomen. 
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Medio februari werd door de Monumentenwacht een inspectie uitgevoerd waarbij onverwacht veel 

onvolkomenheden werden vastgesteld. Hieronder waren ook zaken die voortvloeiden uit de 

restauratie zoals slecht schilderwerk, (onjuist) gebruik van niet roestvrijstalen spijkers in de 

dakconstructie en de constructie van de vorsten en de afdekking van de dakkapellen. De relevant 

geachte bevindingen werden door de aannemer direct onder garantie bijwerkt of hersteld. Over de 

resterende punten is op 21 september 2011 een overleg gevoerd met alle partijen, waarna ook 

toegezegd werd enkele in eerste instantie niet als relevant onderkende zaken (zoals een rotte 

gootklos en ontbrekende zoomlatten van de dakkapel) te herstellen. 

2.4.2 Gevelafdekking 

Tijdens de winter van 2010/2011 werd vastgesteld dat stukken steen van de gevelafdekking loslieten 

en naar beneden vielen. De gevelafdekking bestaat uit een rollaag van bakstenen met een bijzonder 

profiel aan de bovenzijde van de voor- en achtergevel. Tot aan de restauratie zaten deze verborgen 

onder een loodafdekking. Tijdens de restauratie werd besloten deze loodafdekking weg te nemen, 

waardoor stenen en metselwerk bloot werden gesteld aan de strenge winter van 2010/2011. Om 

wille van de veiligheid werden loszittende stenen weggenomen. 

Weggenomen stenen werden door het Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Industrie in 

Velp onderzocht. Het bleek dat de profielstenen onregelmatig en veelal niet goed doorbakken zijn, 

waardoor er water in kon treden en de stenen vervolgens met de vorst kapot sprongen. Op 15 

december 2011 zijn preventief ook de resterende stenen verwijderd en meegenomen naar de 

werkplaats van de aannemer om nader te bestuderen en schoon te maken. In 2012 zal een 

definitieve oplossing voor dit probleem worden uitgewerkt. 

2.4.3 Overige werkzaamheden 

Aan weerszijden van het altaar werden trapleuningen aangebracht. 

 

Er werd op verzoek van de Kerkenraad een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 

zonwering van de glas in lood ramen aan de zijde Jacobaweg. Door de vorm van het plafond ter 

plaatse van de bovenzijde van de glas in lood ramen is dit geen eenvoudige zaak. De voorgestelde 

oplossingen werden door de Kerkenraad afgewezen of waren aan het einde van het jaar nog in 

beraad bij de Kerkenraad. 

 

Gedurende de zomermaanden werd door diverse gemeenteleden extra tijd gestoken in het 

onderhoud van de tuin. Tijdens deze grote onderhoudsbeurt werd veel onkruid en onbedoeld 

opschietende planten verwijderd. Er werd een plan gemaakt voor verdere vereenvoudiging van de 

beplanting, zodat de onderhoudsinspanningen verder verkleind kunnen worden. Een deel van het 

plan zal pas kunnen worden uitgevoerd na afronding van de werkzaamheden aan de gevelafdekking 

(in verband met plaatsing van steigers). 

 

Er werd een onderzoek ingesteld naar het verbeteren van de sluiting van de buitendeuren. 
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2.5 Overige 

Melding brandveilig gebruik 

Er werd een melding "brandveilig gebruik" gedaan bij de Gemeente Renkum. De melding vervangt de 

gebruiksvergunning uit 2002. 

 

Gebruiksovereenkomst met Remonstrantse Gemeente 

Er werd een concept opgesteld voor een vernieuwde gebruiksovereenkomst met de Kerkenraad. De 

overeenkomst werd 30 mei besproken door een delegatie van het Fonds met een delegatie van de 

Kerkenraad. Op 20 december volgde een tweede overleg. Aan het einde van het jaar was de 

overeenkomst in beraad bij de Kerkenraad. 

 

ANWB bord 

Begin juni werd bij de hoofdingang van de kerk een ANWB bord geplaatst met toeristische informatie 

van het kerkgebouw en met een ruimte voor de mededelingen van de Kerkenraad. 

 

Overdracht archief naar het Gelders Archief 

Het archief van de periode 1894 tot en met 1999 werd opgeschoond en gecatalogiseerd. Aan het 

einde van het jaar was het archief gereed voor overdracht aan het Geldersch Archief. Deze 

overdracht zal in 2012 plaatsvinden. 

 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. Een van de bestuurleden heeft deelgenomen aan de jaarvergadering en de daarop 

volgende excursie naar herbestemde kerkgebouwen. 
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met opzet blanco
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3 Financiële rapportage 

Op 16 februari werd door de een inspecteur van de Belastingdienst een bezoek gebracht aan de kerk 

in het kader van de controle op de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van het Fonds. 

De inspecteur bevestigde na inspectie van de administratie de ANBI status. 

 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie en is door Conquis Accountants en Adviseurs te Ede 

voorzien van een beoordelingsverklaring. 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2010 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2011, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2011 
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Algemene toelichting bij de jaarrekening 2011 
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Toelichting op de balans per 31 december 2011 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 
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Overige 
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Bijlage 1: specificatie effecten 
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