Jaarverslag 2020
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:
J.H. Blaauw - voorzitter
A.A. Stadhouder-den Otter - secretaris
P.J. Hollemans - penningmeester
H.G. Jansen, algemeen lid
E.M. Wubbe, algemeen lid
Verder ondersteuning van D.J. van Dijk per 1-9-2019
Bestuurswisselingen in 2020:
Per 1 januari 2020 is mevrouw E.M. Wubbe toegetreden als algemeen lid van het bestuur.
Per 31 december 2019 heeft mevrouw C. Soen-Steenhuis helaas besloten om, na jarenlange
enthousiaste en actieve inzet voor onze stichting, haar deelname aan de ondersteunende
commissie te beëindigen.
Besloten wordt om op zoek te gaan naar versterking van het bestuur.
Donatie 2020
Op 24 januari 2020 ontvangt het bestuur een brief van het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek waarin een overzicht van de door het College
gewenste investeringen voor de Dorpskerk in Bathmen.
In de vergadering van onze stichting van 4 februari worden de gewenste investeringen besproken.
Na overleg met de Kerkrentmeesters en op basis van hun onderbouwing van de aanschaf van
nieuwe stoelen, wordt besloten om een financiële bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de
stoelen.
In de vergadering van 8 september wordt besloten om een 1/3 van de totale kosten hiervan
ad
€ 64.250, —, zijnde € 21.500,00 beschikbaar te stellen.
Door de Corona pandemie was het helaas niet mogelijk om een feestelijke ingebruikname van de
nieuwe stoelen te organiseren.
Maar op 17 november zijn door de Protestantse Gemeente Bathmen, in de video-uitzending van
‘Thuis in de kerk’ waarvoor onze voorzitter samen met de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters André Olden uitgenodigd was, de stoelen getoond en officieel in gebruik
genomen. Tevens is de financiële bijdrage van onze stichting bekend gemaakt.
Overige gegevens
Per 31 december 2020 zijn er 35 Vrienden met een periodieke betaling. Wij zijn deze vrienden zeer
erkentelijk voor hun jaarlijkse financiële bijdragen.
Het saldo ‘in kas’ op 31 december 2020 is € 30.391,—
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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.

