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Het stichtingsbestuur heeft in 2018 
zeven keer vergaderd in het Fo-
reestenhuis. 
Het bestuur bestond uit: Chris 
Luursema voorzitter, Hans Visser 
secretaris, Wim Doekes penning-
meester, Peter Kik en Gerrit Hartog 
leden.  
Voor de mede beoordeling van 
staat van onderhoud kunnen wij een 
beroep doen op Joost Büchner. 
 
Ook dit jaar staat het orgel op de 
agenda van elke vergadering. Maar 
nu omdat de restauratie wordt uit-
gevoerd door Elbertse Orgelmakers 
b.v. en met de heer H. Verhoef als 
adviseur. Het uitvoerende werk kon 
in juni beginnen. 
Het hele binnenwerk verhuisde naar 
Soest. De grote pijpen, die het aan-
gezicht van het orgel vormen, ble-
ven staan, zodat de argeloze be-
zoeker niets in de gaten had. 
Er werd een huurorgel in de kerk-
zaal geplaatst. 
Op 4 september gingen 4 leden van 
de stichting (Chris, Peter Wim en 
Hans) en de organist (Peter Zand-
berg) naar Soest. Wij kregen daar 
een uitgebreide rondleiding en uit-
leg van de werkzaamheden, de 
houtsoorten en zelfs van de vier-
kante gatenboor. 
Eind oktober begon de behandeling 
van de orgelpijpen die achter geble-
ven waren, gevolgd door de verdere 
inbouw. 
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Half december werd het werk opge-
leverd. 
De feestelijke ingebruikname was 
op 11 januari 2019. 
Het eindrapport van de heer Ver-
hoef van 15 december 2018 bevat 
een gedetailleerd verslag van de 
restauratie. 
 

 
 
Open Monumentendag op zaterdag 
8 september was zeer succesvol. 
Het bezoekersaantal was ong. 600 
personen. 
De koffie en gebak waren weer zeer 
in trek en leverde € 368,50 op. 
Voor de Bijbelse tuin was ook veel 
interesse. 
De aannemer HN80 heeft dit jaar 
nog verschillende klussen moeten 
klaren. Deels als uitvloeisel van de 
restauratie. Het gat in de dakgoot, 
dat flinke lekkage veroorzaakte bij 
de achtergevel, werd gerepareerd.  
Het schuifraam in het kantoor van 
PolderVondsten werd weer gang-
baar gemaakt.  
Voor het vocht in de diepe kelder is 
nog geen oplossing gevonden. Door 
de droge hete zomer konden er 
geen lekkages worden waargeno-
men.  

De deuren van de tuinkamer en de 
consistorie werden opnieuw ge-
steld. 
In de kerkzaal werden de kroon-
luchters hoger opgehangen en van 
nieuwe energiezuinige led verlich-
ting voorzien. 
Al dit en komend noodzakelijk on-
derhoud konden wij alleen uitvoeren 
dankzij de financiële bijdragen van 
onze donateurs. 
Voor deze bijdragen zijn wij zeer 
dankbaar en zullen ook in de toe-
komst hard nodig zijn, willen wij ons 
gebouw in goede conditie houden. 
Het volgende onderhoud staat weer 
op de agenda. 
 

Ook de bijdragen van de vrijwilligers 
is zeer belangrijk. Dankzij hen kun-
nen wij activiteiten in het gebouw 
organiseren, die de nodige inkom-
sten genereren.  
Het bulletin kwam dit jaar 3 maal uit. 
 
PolderVondsten bv. huurde ook dit 
jaar de benedenverdieping. 
NIPED vertrok eind oktober naar 
Amsterdam. Vanaf half november 
huurde Brand Nieuw Communicatie 
de bovenverdieping. 
 
Hans Visser, secretaris 
 

Jaaroverzicht SBFH 2018 
Inkomsten   

Donateurs € 2.200 

Giften overig € 995 

Acties/overig € 1.402 

Orgelrest. Overheden € 18.000 

Orgelrest. Stichtingen € 18.000 

van DoRe gemeente € 20.000 

Saldo 1-1-2018 € 10.227 

    

Totaal € 70.824 



 

Uitgaven   

Onderhoud/Bouwkundig € 3.332 

ORGEL € 58.902 

Bulletin € 209 

Bankkosten € 140 

Overig € 197 

    

Saldo 31-12-2018 € 8.044 

    

Totaal € 70.824 

 
Wim Doekes, penningmeester 
 
 

 
 

Bestuur 
Statutair mogen bestuursleden 2 
periodes van 4 jaar in functie blij-
ven. De huidige bestuurders heb-
ben er allemaal een termijn opzit-
ten, Dus voor ons een reden om te 
kijken naar geleidelijke vervanging. 
We zijn blij 2 nieuwe bestuurders 
gevonden te hebben. Irene Jitta 
neemt de functie van Wim Doekes 
over als penningmeester. En Peter 
Kik wordt opgevolgd door Hans Ba-
kels. 

 

Beleidsplan 

 
Nadat de Stichting in 2013 startte 
met de restauratie van het gebouw 
en de aanpassing van het gebouw 

aan de huidige eisen van toeganke-
lijkheid en gebruik en in 2018 het 
orgel heeft kunnen laten restaure-
ren, is nu de tijd voor een langere 
termijn planning. Op advies van on-
ze bouwkundige adviseurs gaan we 
voor een reguliere schilderbeurt el-
ke 7 jaar. Dus reeds in 2022 zal de 
eerste keer zijn. Ook zal dan de 
helft van de dakgoten vervangen 
moeten worden. Dit deel is in 2015 
niet gebeurd.  
Maar we gaan ook met een open 
mind kijken naar de energiehuis-
houding van ons gebouw. Enerzijds 
hebben we een monument, dat on-
derhevig is aan de regelgeving van 
de Rijksdienst van Cultureel Erf-
goed. Dus dubbel glas is niet wel-
kom.  
Anderzijds hebben we 2 huurders, 
die steeds meer gebruik maken van 
de moderne communicatiemidde-
len. En dus overdag veel stroom 
verbruiken. De kerkzaal wordt ook 
steeds vaker gebruikt, wat ons blij 
maakt en ons ook een bredere ba-
sis biedt voor energie zuinige maat-
regelen. 
We gaan de komende tijd daar uit-
gebreid aandacht aan schenken om 
dan een gedegen plan te kunnen 
uitvoeren, wat toekomst bestendig 
is (voor zo ver mogelijk in de sterk 
veranderende wereld van de ener-
gievoorziening).  
Het is onze bedoeling en ook van 
de Doopsgezinde-Remonstrantse 
Gemeente om het gebouw zo veel 
mogelijk te blijven gebruiken. Mis-
schien komen daaruit nog de nodi-
ge wensen naar voren in de in-
richting, die we zo mogelijk vervul-
len. 
Daarnaast is natuurlijk aandacht 
nodig voor de regelmatig optreden-



de kleine mankementen. De lek-
kende kelder, dakpannen, die van 
het dak waaien, een beschadiging 
hier en daar, maar ook wensen van 
gebruikers, zoals lampen etc. 
 

Uw Bijdragen 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, is de 
orgelrestauratie achter de rug, maar 
komen de volgende kosten er al 
weer aan. Uw gift blijft dan ook zeer  
welkom.  
Uw donatie is volledig aftrekbaar. Er 
zijn twee soorten giften. En als  
culturele ANBI wordt elke gift met 
25% verhoogd voor de aftrek van 
het fiscale inkomen. 
 

Gewone gift. 
Voor gewone giften bestaat een 
drempelbedrag en een maximum. 
Het drempelbedrag is 1% van uw 
gezamenlijk verzamelinkomen, met 
een minimum van € 60,-- Wat u 
meer aan giften betaalt dan dit 
drempelbedrag, mag u aftrekken. 

 

 
 

Het alliantiewapen van Jacob van Fo-
reest en Maria Sweers 
 
 

Periodieke gift. 

Een groot voordeel van de periodie-
ke gift is dat er geen drempel of 
maximaal aftrekbaar bedrag voor 
geldt. Vanaf 1 januari 2014 is geen 
notariële akte meer noodzakelijk en 
kan worden volstaan met een on-
derhandse akte. Dat is een over-
eenkomst tussen u en de stichting. 
Een kort berichtje aan de secretaris 
en hij stuurt u een overeenkomst 
toe. Het enige wat u moet doen is 
uw gegevens en het bedrag dat u 
gedurende de komende 5 jaar aan 
ons wil schenken op de overeen-
komst invullen en na ondertekening 
aan ons opsturen 
Na ondertekening door ons, sturen 
wij de overeenkomst weer aan u 
retour.  
 

Bedanken 
We willen graag alle donateurs per-
soonlijk bedanken voor hun bijdra-
gen. Echter bij een gewone over-
schrijving zien wij geen adres van 
de gulle gever. Dus de persoon in 
kwestie kunnen wij dan geen be-
dankje sturen, wat wij jammer vin-
den. Daarvoor bij voorbaat onze 
verontschuldiging. 

 

Verhuur. 
 
De kerkzaal en de nevenruimtes 
zijn uitermate geschikt voor kleine 
bijeenkomsten als lezingen, verga-
deringen, feesten etc. 
Indien u daar gebruik van wilt ma-
ken, kunt u kontakt opnemen met 
de verhuurcoördinator.  
Dirk Bontekoe,  
telefoon 06-3755 0031,  

mail adres dirkbontekoe@ziggo.nl  
 

mailto:dirkbontekoe@ziggo.nl

