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Yttje van de Meiden   Menno Ebbes    Jan van Vuren 

 

 

 

 

en akkoord bevonden. 

 

De Jaarverslag bestaat uit: 5 bladzijden. 
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1. Verslag van de voorzitter 

 

Geachte vrienden en sponsors van de Beetser kerk, 

 

Normaal is een financieel verslag van de penningmeester over een afgelopen periode, in dit geval 

2020. Door Corona voelt het anders om dit verslag te schrijven. We laten niet alleen zien hoe we 

met uw geld zijn omgegaan, maar er is ook sprake van een nieuw begin. En dat terwijl het werk 

gewoon is doorgegaan. 

We gaan een nieuwe tijd tegemoet. In overleg met en samen met de SOHK werken Stichting 

Vrienden en de PC Beets aan een sluitende exploitatie voor de komende jaren. De 

afhankelijkheid van de SOHK zal daarmee minder zijn en de resultaatverantwoordelijkheid voor 

de partijen in Beets groter. 

We bereiden ons daar op voor door de kerk te isoleren; met voorzetramen, het groene 

entreehuisje wordt aangepakt, boven het gewelf wordt een flinke isolatielaag aangebracht en er 

komen gordijnen voor de middelste ramen aan beide kanten. Dat laatste is ook van belang voor 

de akoestiek. 

Een tweede project dat we gaan oppakken is de geluidsinstallatie. In 2022 wil de culturele 

commissie de beschikking hebben over een installatie om mee voor de dag te komen. De 

voorstellingen verdienen een optimale weergave en daar gaan we aan werken, de Stichting 

Vrienden en de Plaatselijke Commissie. En ook de SOHK blijft aangehaakt bij de projecten 

vanwege belangstelling, maar nog belangrijker, vanwege de contacten met de overheden. 

We gaan ons best doen om de kerk van Beets klaar te maken voor de toekomst, om de culturele 

waarde te behouden en een rol te blijven spelen bij voorstellingen en concerten. 

 

Paul Overberg 

Voorzitter Stichting Vrienden van de Beetser Kerk 
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2. Verslag van de secretaris 

 

Niemand had zich met de start van 2020 voor kunnen stellen wat ons te wachten stond. 

Een virus dat zich zo razendsnel wereldwijd verspreid heeft, een pandemie met vergaande 

maatregelen die een enorme impact hebben op iedereen, onze manier van leven, werken, recreëren 

en op de culturele activiteiten. 

 

Dit heeft invloed gehad op de activiteiten in de kerk, en daarmee op het functioneren van ons 

bestuur. Het afgelopen jaar zijn er geen bestuursveranderingen geweest qua samenstelling, wel zijn 

de taken binnen het bestuur anders verdeeld. De belangrijkste verandering is dat Paul Overberg de 

rol van voorzitter op zich heeft genomen. 

 

In 2020 had het bestuur van de vrienden 11 vergaderingen gepland, waarvan er 4 niet doorgegaan 

zijn i.v.m. de Corona pandemie. De vergaderingen die wel plaatsvonden zijn gehouden volgens de 

voorschriften van de overheid.  

 

Tussentijds heeft het bestuur een overleg gestart met de SOHK om tot een betere exploitatie van de 

kerk te komen. Er is een plan voorgelegd om daar verder uitvoering aan te geven. Onderdeel daarvan 

is het aanpakken van de isolatie. In 2022 hopen we daar stappen in te kunnen maken. 

De samenwerking met de Plaatselijke Commissie zijn we aan het optimaliseren. We willen vaker 

gezamenlijk gaan overleggen en uitvoeren. 

 

Onderdeel van het isolatieplan is de glazen uitbouw. Die is veel mensen een doorn in het oog, het is 

een tochthok en niet goed af te sluiten. De SOHK is het met ons eens, vandaar het voornemen om 

daar fikse verbeteringen aan te brengen. Dit is gepland voor 2022. Vergaderingen met de SOHK in 

2020 konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. Ze zijn inmiddels weer opgestart, PC, SOHK 

en Stichting Vrienden hebben van de isolatie een project gemaakt. 

 

Een aantal voorzetramen zijn in de kerk aan de binnenkant geplaatst. Dit scheelt enorm. Voor een 

aantal ramen is dit nog niet gerealiseerd. In 2020 hebben we geprobeerd om contact te houden met 

jullie als vrienden en in plaats van de voorstellingen totaal 5 Livestreams georganiseerd in april- juni 

2020. Deze werden via YouTube uitgezonden. Zij werden goed beluisterd en bekeken, gemiddeld 

tussen de 350-400 toeschouwers.  

 

Het aantal vrienden in 2020 is stabiel gebleven en staat op 109. Er heeft ondanks de pandemie 

niemand opgezegd. Buiten het contact met de vaste vrienden is het werven van nieuwe vrienden en 

sponsoren belangrijk voor het voortbestaan van de kerk.  

 

Sponsoren zijn gebleven, het was een ander jaar, we zien het als een overgangsjaar, omdat alles stil 

lag. De banden worden in 2021 weer aangetrokken. 

 

Buiten het vervallen van de voorstellingen, zijn de Kerstactie en het oliebollen bakken niet 

doorgegaan. We vonden het door alle regels en maatregelen geen haalbare kaart. 

We gaan bespreken, hoe we daar voor komend jaar weer vorm aan kunnen geven. 

Voor 2021 hopen we dat het nieuwe culturele programma, zo nodig in aangepaste vorm door kan 

blijven gaan. 

 

 

 

Gerda Pool, secretaris van de Stichting Vrienden van de Beetser Kerk 
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3. Verslag van de penningmeester 

 

Allereerst de verantwoording: de jaarrekening 2019 is niet aan de orde geweest in de 

vergadering, er was geen vrienden jaarvergadering door de Corona, u heeft de jaarrekening wel 

ontvangen en de jaarrekening is akkoord bevonden door de kascommissie. Voor u ligt de 

jaarrekening 2020. Het resultaat is prima, met inachtneming dat één van de sponsors in 2020 een 

bijdrage heeft betaald voor 2021.  

 

Baten en lasten Boekjaar 2020 

Baten      Lasten 

Primaire inkomsten    Primaire uitgaven 

801 Vrienden €   1.725,00  402  Bijdragen exploitatie  €    533,00  
803 (Kerst) acties €      512,45  403 Voorzieningen 

807 Sponsors € 15.603,00  404 Verzekering   €      97,20 

808 Life streams €      232,50  407 Bijdrage PC SOHK  € 1.200,00 

Inkomsten fondsen    Secundaire uitgaven 

820 Fondsen    420 Kerstactie    €    237,46 

     421 Life streams   € 3.030,00 

      422 Geluidsinstallatie   € 1.419,07 

      423 Kerstfeest   €    226,30 

Secundaire inkomsten    Beheerkosten 

840 Bankrente    430 Secretariaat 

      434 Bankkosten   €    126,63 

      440 Ziggo internet   €    392,85 

      441 Overige kosten   €      54,00 

   € 18.072,95        € 7.316,51 

 

Bank 31-12-2019  €   7.477,07 

Bank 31-12-2020  € 18.233,51   Resultaat 2020   € 10.740,44 

 

Spaarrekening 31-12-2019 €   8.213,51 

Spaarrekening 31-12-2020 €   8.215,02 

Kas 31-12-2019   €         20,00 

Kas 31-12-2020   €           4,00   
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Aris van der Flier, penningmeester van de Stichting Vrienden van de Beetser Kerk 
 
 
 

4. De sponsors van de kerk zijn: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ansje Bloemen 
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