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1 Voorwoord 
Het jaar 2010 stond net als 2009 voor het grootste deel in het teken van de restauratie van het 

kerkgebouw aan de Wilhelminastraat te Oosterbeek 

 

Aan het begin van het jaar werd de restauratie daadwerkelijk ter hand genomen. Nog maar juist 

begonnen, kwam het werk vanwege het winterse weer nagenoeg meteen stil te liggen. In de loop 

van het voorjaar en de zomer kon, dankzij een extra inspanning van aannemer en onderaannemers 

de vertraging tot een minimum worden beperkt. In september 2010 werd het gerestaureerde 

gebouw opgeleverd aan het Fonds. Deze stelde het op haar beurt weer ter beschikking van de 

Gemeente. 

 

Vanaf 3 oktober konden de kerkdiensten, die tijdens de restauratie in de Valkenburchtflat werden 

gehouden, weer in het kerkgebouw plaatsvonden. Op de eerste zondag terug in de kerk waren 

kerkzaal en balkon tot de laatste plaats gevuld. Op 5 november werd, in aanwezigheid van de 

gedeputeerde van de Provincie, mevrouw Van der Kolk, en de burgemeester van Renkum, de heer 

Gebben, het gerestaureerde gebouw feestelijk officieel heropend. Op 6 november werd een open 

dag gehouden, waarbij gemeenteleden en buurtbewoners waren uitgenodigd. 

 

In het najaar van 2010 werd door penningmeester en architect gewerkt aan de financiële 

verantwoording. Daarnaast werden de eerste stappen gezet voor de aanvraag subsidie 

instandhoudingskosten (BRIM), het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en het opstellen 

van een gebruikershandboek voor het gebouw. 

 

 

Oosterbeek, 25 januari 2011 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter  
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2010 drie keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) 16 februari (131), 16 maart (132) en 25 augustus (133). 

 

Verder vergaderde het bestuur twee keer samen met een delegatie van de Kerkeraad, te weten op 8 

januari en 15 september. 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2010 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. 

 

In bestuursvergadering 133 werd de heer Eric Zinger herbenoemd voor een termijn van 3 jaar. 

 

Per 31 december bestond het bestuur derhalve 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. 

 

Vermeld dient nog te worden dat het bestuur in 2011 een opvolger zal moeten vinden voor de heer 

Holsbeeke, die bij zijn herbenoeming in 2008 heeft aangegeven begin 2011 terug te willen treden. 

2.3 Commissies 

2.3.1 Commissie Fondsenwerving en Communicatie 

In 2010 zette de in de tweede helft van 2008 samen met de Kerkenraad gevormde Commissie 

Fondsenwerving en Communicatie haar werkzaamheden voort. 

 

Het doel van de commissie is het inzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en de 

herinrichting van het Remonstrantse kerkgebouw. In haar naam brengt de commissie tot uitdrukking 

dat het niet alleen om geld gaat, maar ook om betrokkenheid van mensen van binnen en buiten de 

Remonstrantse gemeente. 

 

Met name gedurende de eerste helft van het jaar heeft de commissie gezorgd voor het inzamelen 

van gelden voor restauratie en herinrichting. Daarnaast heeft zij de activiteiten rondom de officiële 

opening op 5 november en de open dag op 6 november succesvol georganiseerd. 

 

Met het gereedkomen van de restauratie is de taak van de commissie afgerond. De commissie is 

daarom, in goed overleg met de Kerkenraad, per 31 december 2010 opgeheven. 
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2.3.2 Bouwcommissie 

Het moge evident zijn dat het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden een zeer regelmatig 

overleg tussen het Fonds als opdrachtgever en de architect en zo nodig de hoofdaannemer vergt. Dit 

is nodig om, als eigenaar van het gebouw, goed geïnformeerd te blijven over de werkzaamheden aan 

het gebouw en kosten en voortgang te kunnen bewaken. Ook moet er, wanneer zich in het werk 

problemen voordoen, op korte termijn beslissingen genomen kunnen worden om te verhinderen dat 

het werk stilvalt. 

 

Hiertoe heeft het Fonds in haar vergadering van 16 juni 2009 een Bouwcommissie ingesteld 

bestaande uit de heren Frank Croon en Eric Zinger. De heer Cor Holsbeeke zal aan 

bouwvergaderingen deelnemen wanneer er specifiek financiële zaken zijn te bespreken. Het Fonds 

heeft, gelet op het feitelijke mede-belanghebbende, de Kerkeraad uitgenodigd ook een 

vertegenwoordiger in de Bouwcommissie te benoemen. Namens de Kerkeraad is lid de heer Herrie 

Vermeij. 

 

De Bouwcommissie voert periodiek overleg met de hoofdaannemer. Verslaglegging hiervan vindt 

plaats door de architect van het Fonds, de heer Gerrit Bouwhuis van VBW architecten. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Restauratie 

Gedurende 2010 is een omvangrijke restauratie uitgevoerd. Hieronder volgt een globale beschrijving 

van de uitgevoerde werken. 

Exterieur 

• Fundatie toren en voorportaal gelift om verzakking ongedaan te maken. Voorportaal 

gedeeltelijk afgebroken en opnieuw opgebouwd. 

• Voeg-, metsel- en pleisterwerk van gevels en toren zijn hersteld. Gebroken bakstenen 

vervangen. 

• Roestend ijzerwerk uit het geveloppervlak verwijderd. 

• Van alle glas in lood ramen zijn de venstermontants hersteld en de gaashorren verwijderd. 

Het glas in lood is hersteld. Aan de buitenzijde zijn voorzetramen aangebracht. 

• De daken van de kerkzaal en de Grote Consistorie zijn hersteld. Aan de kopse kant van het 

dak van de kerkzaal is het afdeklood verwijderd, de gevelrand eronder tevoorschijn gehaald 

en hersteld. Bij de Grote Consistorie is een extra dakspant geplaatst. 

• De bliksemafleiderinstallatie is herplaatst. 

Interieur 

• De binnendeuren zijn in oorspronkelijke staat hersteld. 

• Van de Grote Consistorie het dakbeschot vervangen inclusief nieuwe opbergkasten. De grote 

wasbakken op de overloop zijn vervangen door nieuw sanitair. 

• In de kerkzaal zijn de plantenbakken aan weerszijden van het koor verwijderd. Het podium is 

vergroot inclusief een nieuw toegangsluik tot de ruimte eronder. 

• Het pleisterwerk op wanden en plafond is hersteld. 

• De compelte verwarmingsinstallatie is gemoderniseerd: ketels vervangen, radiatoren 

vervangen, leidingen in de kerkzaal onder de vloer gebracht, nieuwe temperatuurregeling. 
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• De elektrische installatie is gemoderniseerd, inclusief het aanbrengen van nieuwe verlichting. 

• Het gehele interieur is geschilderd. 

• Er is nieuwe vloerbedekking gelegd. 

 

2.4.2 Overige werkzaamheden 

De normale onderhoudswerkzaamheden hoefden tijdens de restauratie niet te worden uitgevoerd. 

2.5 Overige 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort.  
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3 Financiële rapportage 
 

Schreven we vorig jaar,dat het jaar in het teken stond van de voorbereiding van de restauratie, dan 

geldt voor het jaar 2010 dat het 'Het jaar van de Restauratie' is geweest. 

 

Direct bij de aanvang van het jaar werd met de daadwerkelijke restauratie begonnen, die 

bouwkundig werd afgesloten in november. Daarna kwam nog een periode van administratieve 

verwerking in afrekeningen naar zowel de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed als de provincie 

Gelderland en andere subsidienten. De afrekeningen zijn opgemaakt en verzonden. 

 

De administratieve verwerking van de nota’s liep over de rekening die geopend was bij het 

Restauratiefonds, die ook voor controle door de Rijksdienst zorgdroeg alsmede een voor de 

afrekening noodzakelijke opstelling. 

Door middel van activa en passiva boekingen zijn alle kosten en opbrengsten van de restauratie 

verantwoord in deze jaarrekening. 

 

Wederom kon de waarde van de effecten worden opgewaardeerd met ca. € 50.000. Ook leverde de 

rekening bij het Restauratie fonds extra rente op; terwijl daarnaast de kosten voor onderhoud bijna 

nihil waren. De post verzekeringen steeg omdat de waarden werden aangepast aan de situatie na de 

restauratie. Uiteindelijk was het  jaarresultaat € 25.634 positief. 

 

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

worden 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 2010, na verwerking resultaat 
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Exploitatierekening over 2010 
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Algemene toelichting bij de jaarrekening 2010 
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Toelichting op de balans per 31 december 2010 
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Toelichting op de balans per 31 december2010 (vervolg) 
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Toelichting op de balans per 31 december 2010 (vervolg) 
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Toelichting op de exploitatierekening over 2010 
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Toelichting op de exploitatierekening over 2010 (vervolg) 
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Toelichting op de exploitatierekening over 2010 (vervolg) 
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Samenstellingsverklaring 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 18 - 

Bijlage 1: specificatie effecten 
 



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 19 - 

Bijlage 2: specificatie obligaties 
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Bijlage 3: begroting 2011 

 


