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1 Voorwoord 

In 2016 werden enkele werkzaamheden door het Fonds uitgevoerd. Het grootste werk was een 

onderhoudsbeurt aan het buiten- en binnenschilderwerk. In de kerkzaal is het stucwerk dat na de 

restauratie scheuren vertoonde met glasvlies beplakt en daarna opnieuw geschilderd. Verder werd in 

samenwerking met de Remonstrantse Gemeente gewerkt aan het verbeteren van de geluidskwaliteit. 

Een defecte orgelstapelbalg was de aanleiding voor een onderhoudsbeurt aan het orgel waarbij de 

stapelbalg en een aantal oude membranen werden vervangen en het orgel werd gestemd. Tenslotte 

was het helaas nodig houtrot in enkele kozijnen, ontstaan door slecht schilderwerk tijdens de 

restauratie, te herstellen. Een uitgebreidere beschrijving van de werken is te vinden in paragraaf 2.4. 

 

De financiële positie van het Fonds is door de stijging van de waardes van de beleggingen gestegen. 

De financiële reserve is (zoals eerder gemeld) niet toereikend voor het in standhouden van het gebouw 

op de lange termijn. 

 

 

 

Oosterbeek, 26 maart 2018 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2016 één keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de vergadering) 

op 21 december (144). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2016 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). 

 

De samenstelling van het bestuur wijzigde in 2016 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2016. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevelafdekking 

De Monumentenwacht vond bij haar jaarlijkse inspecties in 2015 scheurvorming in een aantal nieuwe 

afdekstenen en in metselwerk. Het inspectierapport van 2016 laat geen wezenlijke verslechtering zien. 

In 2017 zal de firma Van Milt als onderdeel van haar garantie inspectie en herstel uitvoeren. 

2.4.2 Stuc- en schilderwerk 

Tijdens de restauratie is de kerkzaal opnieuw gestuukt. De stuclaag laat op enkele plaatsen los, 

bladdert af of is gescheurd. In samenspraak met VBW architecten is in december 2015 opdracht 

gegeven aan de firma Saarloos om de wanden te voorzien van een renovlies (glasvlies) en ze daarna te 

schilderen. Dit werk is in 2016 uitgevoerd door schildersbedrijf Saarloos uit Tiel waarmee in 2015 een 

meerjarenovereenkomst werd getekend. Bij het schilderen in de kerkzaal bleek overigens dat de bij de 

restauratie aangebrachte kleuren niet de kleuren waren uit het ontwerp van de interieurarchitect, wat 

nu is hersteld. 

 

Bij het herstellen van het stucwerk werd ook de voldoende uitgedroogd geachte buitenmuur bij de 

trapopgang naar het orgelbalkon meegenomen. 

2.4.3 Verbeteren geluidskwaliteit 

Klachten over de geluidskwaliteit (slechte verstaanbaarheid van de voorganger) tijdens de diensten 

leidden er toe dat de Kerkenraad besloot het Arnhemse bedrijf Het Geluidburo in te schakelen. Op 

basis van geluidsmetingen werd een plan opgesteld voor het nemen van maatregelen. Een van de 

maatregelen was het aanbrengen van een geluiddempende achterwand. Omdat dit gezien kan worden 
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als een verandering aan het gebouw, besloot het Fondsbestuur de kosten hiervan voor haar rekening 

te nemen. De overige maatregelen, zoals het opnieuw afstellen van de geluidsinstallatie en de aanschaf 

van nieuwe microfoons, werden door de Kerkenraad betaald. Inmiddels is gebleken dat de 

geluidskwaliteit sterk verbeterd is. De voorzieningen maken het bovendien mogelijk met een 

behoorlijke kwaliteit geluidsopnamen te maken. 

2.4.4 Overige werkzaamheden 

Als elk jaar voerde de firma Kroon enkele kleine onderhoudswerkzaamheden uit. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de firma Hugen (brandblusmiddelen, 16 

februari 2016, Monumentenwacht Gelderland (21 november), De Houtarts (19 december) en de firma 

HEZO (CV installatie, 21 december). De firma Tesink verzuimde haar jaarlijkse inspectie aan de 

noodverlichting uit te voeren; de inspectie werd in februari 2017 alsnog 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 

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 2016 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2016, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2016 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Overige gegevens 
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Bijlage: effectenoverzicht 2016 

 

 


