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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Westerkerk
3 7 0 9 0 5 8 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Westerstraat 138 1601AN Enkhuizen
0 2 2 8 3 1 7 8 0 0

E-mailadres

bureau@westerkerkenkhuizen.nl

Website (*)

www.westerkerkenkhuizen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

mw. C.E. van der Linden

Secretaris

dhr. J.A.M. Lankreijer

Penningmeester

dhr. C.S.M. Molenaar

Algemeen bestuurslid

mw. S.G.I. De Clercq

Algemeen bestuurslid

dhr. G.T. Bergenhenegouwen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Volgens artikel 2.1 van de Statuten van de Stichting de Westerkerk heeft de stichting
uitsluitend ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de
Monumentenwet 1988 en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of
daartoe aangekocht bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Art.2.2: De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven, in stand houden, restaureren en beheren van monumenten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel , waaronder de Westerkerk in Enkhuizen
b. andere middelen, welke tot bevordering van dit doel kunnen leiden

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Enkhuizen speelt zowel regionaal als provinciaal een belangrijke rol voor het toerisme.
De Westerkerk is gelegen in het historische centrum van Enkhuizen.
Het 15e eeuwse monument is tussen 1998 en 2001 voor een bedrag van ongeveer €
4.000.000 gerestaureerd. Met een ISV-subsidie konden de nodige voorzieningen
worden aangebracht om het gebouw geschikt te maken om (grote) groepen mensen te
ontvangen. De thans aanwezige faciliteiten? omvatten o.a.: een toiletaccommodatie,
krachtstroom t.b.v. catering, verwarming, geluidsinstallatie, lichtinstallatie, podium en
veiligheidsvoorzieningen.
Om het monument in stand te houden is jaarlijks ongeveer €50.000 nodig.
Een deel van het geld wordt verkregen door de kerkruimte en de kerkeraadskamer te
verhuren.
De Westerkerk zelf biedt plaats aan ruim 1000 personen. In de ruimte bevinden zich
een Koorhek, Preekstoel en Orgel(kas) uit de 16e eeuw en een authentieke
zerkenvloer.
De Kerkeraadskamer met goudleer behang biedt plaats aan maximaal 25 personen.
In de Westerkerk bevindt zich ook nog een Librije uit de 17e eeuw, die op afspraak kan
worden bezocht.
Na de restauratie van de voormalige kosterswoning (de Costerije) zal die hopelijk ook
huuropbrengsten genereren.
Opbrengsten worden verkregen uit:
.Verhuur van de kerk en de kerkeraadskamer.
Giften van bezoekers van de kerk. In 2020 is € 2,- p,p, entreegeld gevraagd.
Sponsoring gericht op specifieke evenementen (bijv. Matthäus Passion)
Bijdragen van donateurs:
- Steunpilaren
- Het Westerkerk Genootschap (tot juni 2020: het Genootschap van Zestien)
- Vrienden van het orgel van de Westerkerk (tot september 2019 de ‘ Club van 100’ )
Subsidies van de rijks- provinciale en gemeentelijke overheid
Subsidies van particuliere fondsen
Bijdragen van particulieren voor een bepaald doel bijvoorbeeld voor het nieuwe orgel
Steunpilaren van de Westerkerk:
?In het monumentale kerkgebouw staan 22 steunpilaren die de muren en het dak
overeind houden. Omdat te kunnen blijven doen zijn er ook menselijke steunpilaren
nodig. Voor € 20 per jaar kunnen particulieren en bedrijven zich ‘ Steunpilaar van de
Westerkerk’ noemen. Steunpilaren ontvangen de Nieuwsbrief en krijgen soms
kortingen en gereserveerde zitplaatsen bij activiteiten.
Het Westerkerk Genootschap (tot juni 2020 het ‘ Genootschap van Zestien):
Leden van ‘ Het Westerkerk Genootschap’ zijn personen / bedrijven die voor een
jaarlijks financieel fundament zorgen. Van die bijdragen moet o.a. de premie van de
verplichte storm- en brandverzekering betaald kunnen worden ( huidige premie is ± €
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

In deze jaren is/wordt het geld vooral besteed aan:
De bouw van een nieuw orgel in de historische orgelkas.
Het vernieuwen van de leien op het dak.
De restauratie van de zerkenvloer.
De restauratie van de voormalige kosterswoning.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. De directeur heeft een
weektaak van ± 38 uur en ontvangt hiervoor een kleine vaste vergoeding plus een
percentage van de netto-huuropbrengst. De taken van de directie bestaan uit de
exploitatie / verhuur, de instandhouding van het gebouw, de bouw van een nieuw
orgel in de historische orgelkas, de restauratie en exploitatie van de voormalige
kosterswoning, (de Costerije).
Enkele vrijwilligers met een vast omschreven taak ontvangen een
vrijwilligersvergoeding. De overige vrijwilligers ontvangen afhankelijk van hun
verantwoordelijkheden en bestede uren en taken incidenteel een kleine jaarlijkse
kerstbijdrage.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Restauratie en herbestemming van de voormalige kosterswoning (de Costerije):
?Het monumentale pand uit 1600 werd in 2008 aangekocht van de Protestantse
Gemeente Enkhuizen. Doel van de aankoop was de exploitatie ten goede te laten
komen aan de instandhouding van de Westerkerk. Het is niet gemakkelijk om
huurders te vinden voor de Costerije, maar er is weer contact met een potentiële
gebruiker die het monument wil gaan exploiteren. De benodigde vergunningen voor de
restauratie en herinrichting zijn in 2019 aangevraagd. Deze vergunningen zijn echter
nog niet verleend omdat de gemeente Enkhuizen heeft besloten alle vergunningen
waarbij parkeerplaatsen in het geding zijn, aan te houden.
Bouw van een nieuw orgel:
De orgelkas van de Westerkerk is één van de oudste van Nederland. Ten behoeve van
de restauratie van deze orgelkas (1549) is in 2003 het instrument daaruit verwijderd.
In 2008 en 2009 is de orgelkas gerestaureerd. Na veel onderzoek heeft de
Orgeladviescommissie in 2019 een keuze gemaakt voor een nieuw orgel in de
gerestaureerde orgelkas. Gekozen is voor het ontwerp van orgelbouwer Verschueren.
Dat sluit het beste aan bij het nieuwe gebruik van de Westerkerk en doet het meest
recht aan de authentieke orgel kas.
Het nieuwe orgel zal in fasen worden gebouwd.
Op 16 oktober 2021 hopen we het z.g. Bovenwerk van het orgel weer in gebruik te
kunnen nemen. Die dag is het namelijk 400 jaar geleden dat Jan Pietersz Sweelinck is
overleden. Vanaf dat moment zal het orgel van de Westerkerk weer volop worden
gebruikt. De muziekcultuur zal daardoor opbloeien o.a. door de al 100 jaar bestaande
traditie van de zomeravondconcerten weer te doen herleven .

Url van het activiteitenVervanging leien dakvlak van de zuidbeuk:
verslag. Vul de link in waar het In 2020 werden de ± 20.000 leien van het noordzijde van de zuidbeuk vervangen.
activiteitenverslag te vinden is. Hiermee was een bedrag gemoeid van ± € 150.000. Om in de eigen bijdrage te

voorzien werd een ‘ leienactie’ gevoerd. Voor € 2,- kon iedereen een nieuwe lei
beschrijven met een persoonlijke boodschap. Die leien zijn inmiddels op het dak
gespijkerd. Voor 2021 staat het vervangen van de leien op het volgende dakvlak op
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Balans

Balansdatum

Activa
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Passiva

€

2020
245581

€

257417

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Continuïteitsreserve

€

2019

0

2019

€

179417

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0
2020
0

€

€

170120

Immateriële vaste activa

€
€

Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

219478

€

+

€

+

304553

Materiële vaste activa

0

0

€

0

€

€

189812

0

+

€

195942

€

€

€

€

Bestemmingsfondsen

€

Overige reserves

Voorzieningen

0

5093

€

€

€

€

0

15664

Langlopende schulden

€

€
Totaal

Kortlopende schulden

+

€

Financiële vaste activa

€
14682

+
0

0

+

0

0

0

€

397580

€

€

+

€

€
€
66810

€

Voorraden

€
0

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

Effecten

+

255944
0

+

€
€

€

Materiele vaste activa: Kerkgebouw staat op € 1,-.Restant bedragen betreffen aankoop en geactiveerde restauratiekosten van het naast de kerk gelegen
pand De Costerije.
Vorderingen betreft voor het grootste deel toegekende subsidies.De bestemmingsreserve betreft het saldo van ontvangen giften en
de investeringen in het orgel.Bestemmingsfondsen betreft vooruit ontvangen subsidies.

0

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

16194

€

30225

Subsidies van overheden

€

139268

€

3622

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

Baten sponsorbijdragen

€

15000

€

Giften en donaties van particulieren

€

16898

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€
0

12056

€
€

0

+

+
0

+

+

€

0

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

11846

€

20210

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

2945

€

5475

Personeelskosten

€

20922

€

22373

Huisvestingskosten

€

13086

€

12011

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Som van de baten

Lasten

€
€

154742

+

5067

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Baten betreft opbrengst verhuur,openstelling kerk,horeca etc.Mede door corona is het
nettoresultaat in 2020 aanzienlijk lager dan in 2019.
Subsidie van overheden betreft subsidie onderhoudskosten.Financieele lasten
feitelijke onderhoudskosten.Huisvestingskosten.Huisvestingskosten betreft voor het
overgrote deel kosten van diverse verzekeringen.Personele kosten betreft
bureaukosten,kosten administratieve ondersteuning,administratiekosten en loonkosten
directie.

