Jaarverslag 2018
De Stichting vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen is opgericht op 26 mei 2011.
Doelstelling:

- Het financieel ondersteunen van het monument ‘de Dorpskerk’ Bathmen
- Het verrichten van alle verdere handelingen en het organiseren van activiteiten die daaraan
bijdragen
De Dorpskerk van Bathmen staat centraal in het dorp en vormt het hart van de
dorpsgemeenschap
De Stichting probeert velen, kerkelijk betrokken of niet, financieel bij te laten dragen aan het in
stand houden van dit monumentale gebouw. Naast de kerkelijke erediensten worden er
regelmatig niet kerkelijke evenementen in de Dorpskerk georganiseerd, zoals concerten,
exposities en overige activiteiten)
Samenstelling bestuur, per 1 mei 2018
J.H. Blaauw - voorzitter
A.A. Stadhouder-den Otter - secretaris
D.J. van Dijk - penningmeester
H.G. Jansen, algemeen lid
Verder ondersteuning van C. Soen-Steenhuis, E.M. Wubbe
Bestuurswisselingen in 2018
Nadat op 10 oktober 2017 afscheid is genomen van voorzitter J.M. van Meggelen, heeft
algemeen lid H.G. Jansen bijna één jaar gefunctioneerd als interim- voorzitter.
Op 24 april 2018 heeft A.A. Stadhouder-den Otter de functie van secretaris overgenomen van
C.G.O. van Herwijnen, die 10 april 2018 om gezondheidsredenen is afgetreden.
Op 1 mei 2018 is J.H. Blaauw toegetreden tot het bestuur. Hij neemt het voorzitterschap op zich.
In het bestuur wordt een aantal malen gesproken over uitbreiding van het bestuur. Een besluit
hierover wordt vooralsnog niet genomen.
Activiteiten
Na een inspectie van het monumentale Holtgräve-orgel uit 1875, blijkt dat de conductpijpen zijn
aangetast door corrosie. Dit betekent dat restauratie van het orgel hard nodig is en dat de
conductpijpen vervangen moeten worden. Het College van Kerkrentmeester concludeert hiertoe
over te willen gaan. Vervolgens besluit het bestuur van de Stichting op 15 mei 2018 om via
verschillende acties geld in te zamelen om daarmee een financiële bijdrage te leveren aan de
restauratie van dit prachtige en waardevolle kerkorgel.
Op 15 december 2018 is de aftrap van de activiteiten met een Huis-aan-Huis-actie: verkoop van
wijn en vruchtensappen.
De actie is een groot succes, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die enthousiast de kou
trotseerden.
Van de P.J.B. Boeldag & Stichting Kabaal ontvangt onze stichting voor de restauratie van het
orgel een zeer royale bijdrage van € 1.000,00, op ………2018
In 2019 worden nog meer activiteiten georganiseerd ten behoeve van de restauratie van het
Holtgräve orgel. (zie jaarverslag 2019)
Overige gegevens
Per 31 december 2018 zijn er 65 “Vrienden van het "Monument..”, waarvan 34 met een periodieke
donatie.
Het saldo ‘in kas’ op 31 december 2018 is € 51.177,49
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Culturele ANBI-status
De Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen heeft de ANBI-status. Dat betekent,
dat iedereen die een gift doet aan de “Vrienden”, deze gift fiscaal kan aftrekken, verhoogd met
25% (mits voldaan wordt aan de voorwaarden van de Belastingdienst).
Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl/ANBI.
Op de site van de Kennisbank Filantropie zetten we de nodige gegevens om te voldoen aan de
ANBI verplichting.

