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Plaats:

Oosterbeek

Begin 2011 is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek opgericht. Voor de instandhouding
van deze historische kerk, met zijn oorsprong in de 10 e eeuw en zijn rol in de tweede wereld oorlog,
richt de Stichting zich op het vergroten van de activiteiten in en rond het kerkgebouw.
Stichting Vrienden van de Oude kerk heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn
voor de belasting.
B. Samenstelling bestuur.
De voorzitter wordt benoemd door het bestuur.
Eén bestuurslid namens Culturele Stichting De Oude Kerk Oosterbeek
Eén lid is voorzitter van de Kerkenraad van de Prot. gem. Oosterbeek-Wolfheze
Eén lid is voorzitter van de Kerkrentmeesters van de Prot. gem. te Oosterbeek-Wolfheze
Eén lid is lid is benoemd door gidsen/rondleiders van de Oude Kerk Oosterbeek
Bestuursleden zijn:
Mevr. D. Brouwer-Eising, voorzitter
Mevr. A.W.H.J. Valk-Lemckert, secretaris-penningmeester
Mevr. C. Batterink-Drost, lid
Hr. J. Hagen, lid
Hr. J.G.D. van der Ros, lid
C. Doelstelling/visie.
De stichting heeft ten doel:
a. Het bijdragen aan de instandhouding van de historische, religieuze, sociale en culturele waarde van
het bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze in eigendom en beheer zijnde kerkgebouw
De Oude Kerk aan de Benedendorpseweg 134 te Oosterbeek.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Meer activiteiten worden aangetrokken door het toekomstbestendig maken van het gebouw, door het
werven van donateurs en fondsen, door flyers in het Nederlands en in het Engels te verstrekken, door
publicaties en rondzendbrieven te doen uitgaan.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de SVOK vindt u in het Plan van aanpak voor de periode 2013-2018.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het organiseren van rondleidingen,
- het organiseren van concerten door de Culturele Stichting Oude Kerk
- het organiseren van overige passende activiteiten,

- het bevorderen van onderzoek, kennis en publicaties met betrekking tot de Oude Kerk,
- het werven en opleiden van vrijwilligers,
- het werven van fondsen, donateurs en sponsor
E. Beloningsbeleid.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
In de zomermaanden is de kerk drie middagen per week (van 14.00 tot 17.00 uur) geopend. Er zijn
dan altijd gidsen aanwezig om bezoekers rond te leiden en van informatie te voorzien. Er wordt geen
entree geheven. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Op afspraak kunnen groepen ook buiten
openingsuren ontvangen worden.
Gedurende de winterperiode worden kamermuziekconcerten georganiseerd.
Een doorlopende DVD voorstelling over de geschiedenis van de Oude Kerk kwam in 2014 gereed en
wordt vertoond in de vernieuwde consistorie.
In 2016 kwam de DVD met de geschiedenis van de kerk voor kinderen tot stand, waardoor ook
ingespeeld kan worden op schoolbezoeken en jonge bezoekers. Het geld hiervoor is ter beschikking
gesteld door een eenmalige bijdrage van € 3.500 door de Lions Club Airborne Renkum.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. In 2014 was echter het uitgavenpatroon relatief hoog, samenhangend met de
verbouw en de realisatie van betere voorzieningen van de Oude Kerk, uitgevoerd door de
Protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze en gereedgekomen in 2014.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
begroting
2017

rekening
2017

rekening
2016

baten
Rondleidingen / verkoop artikelen / rentebaten
Giften
Gift Lions Club Airborne Renkum

€

3.500 €
1.500
-

4.418 €
1.254

3.788
1.655
3.500

Totaal baten

€

5.000

5.672

8.943

Specifieke verbouwbijdrages, ontwikkeling DVD
Aanschaf verkoopartikelen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.000 €
1.200
800

Totaal lasten

€

€

€

lasten

Resultaat (baten - lasten) €

€

3.400
298
930

1.147
735

5.000

€

1.882

€

4.628

0

€

3.790

€

4.315

Bestedingen voor de instandhouding van het kerkgebouw waren in 2017 nihil. In 2015 is een grote
verbouwing afgerond; onderhoudsinvesteringen staan ingepland voor de komende jaren. De geplande

ontwikkeling van een DVD voor jongeren is gerealiseerd in 2016; het project kon volledig worden
gefinancierd met een eenmalige gift. .
Toelichting
In 2017 namen de reguliere inkomsten enigszins toe, met name door inkomsten uit rondleidingen en
bezoek. .
In 2013 werd het werk van de gidsen formeel overgedragen aan de Stichting en werden de daaraan
verbonden voorraden van kaarten e.d. om niet overgedragen door de Protestantse gemeente te
Oosterbeek-Wolfheze en aan het vermogen toegevoegd.
Er is een beperkt inkomen uit vermogen dat wordt aangewend voor het werk van de Stichting. Bij de
lage rentestand overtreffen de bankkosten overigens de inkomsten aan rente.

