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De Stichting Vrienden van het monument de Dorpskerk Bathmen is opgericht op 26 mei 2011. 
 
Doelstelling: 
- Het financieel ondersteunen van het monument de Dorpskerk in Bathmen 
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
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 2021: 
In 2021 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. 
Wel bestaat nog de wens om mensen te vinden voor versterking van het bestuur of uitbreiding 
van de ondersteunende commissie. 
  
Activiteiten 
Door de Corona pandemie is de eerste bestuursvergadering op 11 oktober gehouden. In deze 
vergadering wordt  besloten om wederom een wijn en sap actie te organiseren. Dit keer is het 
doel om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beeld en geluid in de dorpskerk. 
Door de onduidelijkheid over de beperkende maatregelen die gelden i.v.m. de corona pandemie 
wordt er geen huis-aan-huis actie georganiseerd. 
Gekozen wordt voor een wijn/sap actie in aangepaste vorm: alleen een papieren actie! 
- Twee aankondigingen in de Bathmense Krant. 
- Verspreiding van een folder met informatie over het doel van de actie, informatie over de wijn en 
   een bestelformulier. 
- Mogelijkheid tot het bestellen van de dranken via de website c.q. email. 
- Op 18 december zijn alle bestellingen door het bestuur aan huis afgeleverd. 
De bestellingen overtroffen de verwachtingen en daarnaast ontving de stichting hartverwarmende 
donaties van zeer betrokken dorpsgenoten. 
Geconcludeerd kan worden dat de actie een succes is geworden. 
Binnen de Dorpskerk is een werkgroep al druk bezig met een deskundige leverancier om uit te 
zoeken welke nieuwe apparatuur voldoet aan de hoge eisen die voor een prima geluids- en beeld 
weergave gesteld moeten worden. 
Zodra er een definitief plan en een begroting is, zal de hoogte van de donatie worden vastgesteld. 
 
 
Overige gegevens 
Per 31 december 2021 zijn er 36 Vrienden met een periodieke betaling. Wij zijn deze vrienden zeer 
erkentelijk voor hun jaarlijkse financiële bijdragen. 
 
Het saldo ‘in kas’ op 31 december 2021 is € 35.467,— 
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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. 
 
 
 


