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1 Voorwoord 

In 2019 werden door het Fonds twee grotere projecten uitgevoerd. De in 2018 besloten reconstructie 

van het orgel werd succesvol uitgevoerd en de audiovisuele installatie in de kerkzaal werd 

gemoderniseerd. Daarnaast werden kleine onderhoudswerken en inspecties uitgevoerd. Een 

beschrijving van de werken is te vinden in de paragrafen 2.6 tot en met 2.6. 

 

De financiële cijfers over 2019 worden getekend door een sterk herstel van de aandelenbeurzen aan 

het begin van het jaar gevolgd door een verdere gestage stijging. Dit had tot gevolg dat het jaar 

ondanks de twee grotere projecten met een positieve bijdrage aan het vermogen kon worden 

afgesloten. De overige baten en lasten van het Fonds waren in 2019 niet wezenlijk anders dan in 

andere jaren. De financiële positie van het Fonds is in 2019 zodoende verbeterd, maar zoals ook in 

voorgaande jaren is geconstateerd, is daarmee niet gezegd dat de financiële reserve toereikend is voor 

het in standhouden van het gebouw op de lange termijn. 

 

Gedurende 2019 vond planvorming plaats voor niet alleen het onderhoudswerk in 2020, maar ook de 

modernisering van de toiletten, de pantry en de consistoriekamer in de komende jaren. 

 

Oosterbeek, 15 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2019 twee keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) op 7 maart (147) en op 6 juni (148). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2019 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 2019 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2019. 

2.4 Herstel orgel 

In 2018 besloot het fondsbestuur de firma Kaat en Tijhuis opdracht te geven voor het reconstrueren 

van de oorspronkelijke klankkleur van het Maarschalkerweerdorgel uit 1907. Tot de 

herstelwerkzaamheden behoorden het reconstrueren van de zwelkast en het herstellen van de 

dispositie als getoond in onderstaande tabel. De werkzaamheden startten in februari 2019. 

 

Disposities van het Maarschalkerweerdorgel. 

Dispositie MANUAAL I 

1909 Prestant 8’ Flute Harmonique 8’ Octaaf 4’ Flute Douce 4’  

1975 Prestant 8’ Roerfluit 8’ Octaaf 4’ Mixtuur III  

2019 Prestant 8’ Flute Harmonique 8’ Octaaf 4’ Flute Douce 4’ Doublette 2’  

(via windlade) 

Dispositie MANUAAL II 

1909 Holpijp 8’ Gamba 8’ Vox celeste 8’   

1975 Holpijp 8’ Fluit 4’ Octaaf 2’   

2019 Holpijp 8’ Gamba 8’ Vox celeste 8’   

Dispositie PEDAAL 

1909 Subbas 16’     

1975 Subbas 16’ Gedekt 8’    

2019 Subbas 16’ Gedekt 8’    

 

Tijdens het verzamelen van het benodigde pijpwerk werd origineel Maarschalkerweerd pijpwerk 

aangetroffen van een doublette / octaaf 2' register dat bij het orgel past. Weliswaar bevatte het orgel 

oorspronkelijk geen octaaf 2’, maar uit dispositieoverzichten van Maarschalkerweerd-orgels bleek dat 

vergelijkbare kleinere orgels van zijn hand wel een dergelijk register bevatten. Door de doublette / 

octaaf 2' toe te voegen werd de verwijdering van de octaaf 2' uit de Manuaal II gecompenseerd en de 
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speelmogelijkheden van het instrument niet aangetast. Om het bijplaatsen van dit extra register 

mogelijk te maken werd een subsidieaanvraag gedaan bij de Stichting AC van Deventer, welke werd 

gehonoreerd met een bedrag van 5.000 euro. Het Fonds is de Stichting AC van Deventer dankbaar voor 

deze steun. 

 

Na afronding van de werkzaamheden in oktober werd het orgel op 17 november met een concert door 

de Arnhemse stadsorganist Johan Luijmes en Dick van der Meer, een van de organisten van de 

Remonstrantse Gemeente, weer in gebruik genomen. 

 

 
Dick van der Meer achter het orgel. Rechts orgelbouwer Menno Kaat. Foto: Gerard Burgers 

2.5 Modernisering audiovisuele installatie 

De firma Schaap Sound werd opdracht verstrekt voor de modernisering van de audiovisuele installatie. 

De bestaande geluidskast kon met enkele kleine aanpassingen hergebruikt worden en werd verplaatst 

naar de kleine consistorie. De bediening van de installatie werd gebruiksvriendelijk gemaakt en 

ondergebracht in een klein regiecentrum achter in de kerkzaal. Diverse microfoons en de beamer 

werden vervangen door een betere en moderner apparaten. Er kwam een aansluitingenput bij de 

katheder voor in de kerkzaal. De heer Blanke, bewoner van de voormalige pastorie, verzorgde de 

aanleg van de nieuwe bekabeling. Wij zijn de heer Blanke dankbaar voor zijn hulp in deze. Op verzoek 

van de kerkenraad en op diens kosten werd de installatie uitgebreid met een apparaat voor 

audiostreaming, waardoor onder meer de zondagsdiensten direct via internet kunnen worden 

beluisterd. 
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2.6 Onderhoudswerken 

2.6.1 Kapconstructie 

Bij de inspectie door de Monumentenwacht in april 2018 is een breuk in een van de draagbalken van 

de kapconstructie gevonden. De firma Kroon heeft de gespleten draagbalk van de dakconstructie 

versterkt op aangeven van een constructeur. De versterking is aangebracht in de hoek van de 

dakconstructie waar de draagbalk gespleten is, maar ook op dezelfde plaats in de andere drie hoeken 

van de dakconstructie. 

Door het aanbrengen van de versterkingsconstructie is het plafond boven de zuidzijde van het 

orgelbalkon teruggekeerd naar de oorspronkelijke iets hogere positie. Dat leidde tot enkele 

(cosmetische) scheuren in het pleisterwerk. De scheuren zullen in 2020 samen met het 

binnenschilderwerk worden hersteld. 

2.6.2 Overige werkzaamheden 

De firma Kroon verving begin 2019 enkele rotte planken van het fietsenhok en repareerde het 

scharnier in de noordelijke klapdeur van de kerkzaal. Verder werd de elektrische verdeler in de 

meterkast door de firma Tesink vervangen en uitgebreid. Bij de uitbreiding, die nodig was om de 

verplaatsing van de geluidskast mogelijk te maken, werd rekening gehouden met de modernisering 

van de pantry. Hiervoor werden 2 extra elektragroepen geplaatst. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de firma Rijkaart (bliksembeveiliging, 19 

januari), HEZO (CV installatie, 29 januari), de firma Tesink (noodverlichting, 11 februari), de firma 

Hugen (brandblusmiddelen, 29 mei), Monumentenwacht Gelderland (16 september) en de MVL 

Groep/De Houtarts (12 november). 

2.7 Overige 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. 

 

Stichting Oude Gelderse Kerken 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) voort. 
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3 Financiële rapportage 

3.1 Meerjarenoverzicht 

Balans (per 31 december, in euro) 

 2019 2018 2017 2016 

ACTIVA     

Mat. vaste activa 22.734 22.734 22.734 22.734 

Vorderingen 6.550 5.835 4.663 3.472 

Effecten 835.216 898.960 932.229 909.144 

Liquide middelen 128.977 26.314 30.207 42.842 

Totaal activa 993.477 953.843 989.833 978.192 

PASSIVA     

Eigen vermogen 949.464 969.269 964.294 923.808 

Resultaat boekjaar 41.778 (19.806) 4.975 40.486 

Bank 0 0 0 0 

Schulden 2.200 4.380 20.564 13.898 

Totaal passiva 993.477 953.843 989.833 978.192 

 

Staat van baten en lasten (per 31 december, in euro) 

 2019 2018 2017 2016 

BATEN     

Dividend 6.318 9.500 10.696 12.641 

Rente 6.734 1.405 504 159 

Mutatie effecten 88.821 (39.959) 26.557 54.627 

Subsidie BRIM 

Subsidie SIM 

 

6.018 

27.680 0 0 

Giften 5.630    

Diversen 225    

Totaal baten 113.746 (1.374) 37.757 67.427 

LASTEN     

Onderhoud 10.627 7.974 22.772 16.120 

Bankkosten 6.322 6.318 6.192 5.860 

Assurantiepremie 2.227 1.712 1.481 2.503 

Accountant 2.200 2.178 2.160 2.160 

Overige kosten 683 250 177 298 

Reconstructie orgel 35.187    

Audiovisuele installatie 14.722    

Totaal lasten 71.968 18.432 32.782 26.941 

RESULTAAT     

Resultaat 41.778 (19.806) 4.975 40.486 
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3.2 Toelichting van de penningmeester 

3.2.1 Algemeen 

In 2019 zijn er twee belangrijke projecten uitgevoerd te weten de reconstructie van het orgel voor een 

bedrag van € 35.187 en de aanpassingen aan / modernisering van de audiovisuele installatie voor een 

bedrag van € 14.722. In de jaarrekening zijn beide projecten volledig onder de lasten verantwoord. 

3.2.2 Specificatie onderhoudskosten 

De onderhoudskosten in 2019 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  Onder SIM  

  euro euro 

Aannemer Kroon Algemeen onderhoud 4.105  

Alverink Klein onderhoud 514  

Gem. Renkum Rioolheffing  353 

HEZO CV-installatie  407 

Hugen Brandblusmiddelen  246 

Hofstede Onderhoud tuin  420 

Monumentenwacht Inspectie en dakgoten 1.046  

Rijkaart Onderhoud bliksembeveiliging  243 

Tesink Onderhoud elektrische installatie  341 

MVL Groep Onderhoud/inspectie houtwerk  581 

VBW GAJ Bouwkundig advies, projectbegeleiding 2.372  

Subtotaal  8.036 2.591 

Totaal  10.627 

 

3.2.3 Overige 

N.v.t. 

3.3 Jaarrekening 2019 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie. 

 

Het bestuur van de stichting voegt het resultaat over 2019 toe aan de algemene reserve. 


