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Verantwoording d.d.  mei 2022 van de Stichting de Westerkerk als  
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
De Westerkerk  in Enkhuizen behoort tot de top 100 van rijksmonumenten in Nederland. Deze 
erkenning heeft  het monument o.a. gekregen vanwege belangrijke onderdelen van het interieur 
zoals het koorhek (1542), de orgelkas (1549), de preekstoel (1566), de authentieke zerkenvloer en 
de librije. 
 
Contactgegevens 
Stichting de Westerkerk 
Westerstraat 138 
1601 AN  Enkhuizen 
Fiscaalnummer 8160.54.691 verleend door de Belastingdienst d.d. 20 september 2007 
Kvk nummer  37090582 
Tel. bureau Stichting de Westerkerk: 0228 – 317800 
E-mail: bureau@westerkerkenkhuizen.nl 
Website: www.westerkerkenkhuizen.nl 
 
Organisatie 
Bestuur 
  - kerkbeheerders (vrijwilligers) 
  - vrijwilligers ( ± 70) verdeeld in 4 werkgroepen 
   -  Toerisme en evenementen 
   -  Onderhoud en restauratie 
   -  Cultureel Erfgoed  
   -  Nieuwsbrief / website 
Daarnaast is er een  administrateur voor de financiële administratie en een medewerkster voor de 
voor het bureau. (beiden vrijwilligers) 
Huidige samenstelling bestuur  
Mevrouw  C.E. van der Linden (voorz.)  
De heer J.A.M. Lankreijer (secretaris ) 
De heer  C.S.M. Molenaar ( penningmeester)  
Mevrouw S.G.I. De Clercq (exploitatie / verhuur ) 
De heer  T. Bruggink (publiciteit/website) 
Adviseur historie/erfgoed Mevrouw C. Misset 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Tot 1 juli 2021 was er een directeur die voor 
een klein salaris alle zaken van de kerk organiseerde.Deze functie is voorlopig niet opnieuw ingevuld, 
enerzijds omdat een duizendpoot, zoals de oude directeur moeilijk te krijgen was, anderzijds om 
financiele redenen. Vanaf 1 juli  wordt de hele organisatie van de Westerkerk door vrijwilligers 
gedaan.  De taken van het bestuur en de coordinerende vrijwilligers, bestaat uit coördinatie t.b.v. de 
verhuur, de instandhouding van het gebouw, begeleiding van 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 attentie met kerst.  
 
Doelstelling 
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. 
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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 
 
Beleidsplan  
Enkhuizen speelt zowel regionaal als provinciaal een belangrijke rol voor het toerisme. De stad  heeft 
echter weinig faciliteiten om grote groepen te ontvangen. De Westerkerk kan hierin voorzien. Het 
monument is tussen 1998 en 2001 ten bedrage van ± € 4 miljoen gerestaureerd. Door een bijdrage 
uit de ISV-subsidie konden de nodige voorzieningen  worden aangeschaft . 
 
Verhuurmogelijkheden 
-  Westerkerk: maximaal 1026 personen.  
-  Gelegen in het centrum van een toeristische A-locatie. 
-  Kerkenraadskamer  (maximaal 25 personen) 
Toegevoegde waarde van het gebouw 
- verlichting d.m.v. lichtkronen 
- hoogkoor  is als; aparte ruimte bruikbaar voor ontvangst van groepen 
- de librije 
 
Aanwezige faciliteiten 
toiletaccommodatie – cateringfaciliteiten  (krachtstroom) – verwarming – veiligheidsvoorzieningen – 
geluidsinstallatie  – lichtinstallatie – podium.  
 
Verslag van lopende activiteiten 
Restauratie en herbestemming van de voormalige kosterswoning (de Costerije) 
Het monumentale pand uit 1600 werd  in 2008 aangekocht van de Protestants e Gemeente 
Enkhuizen. Doel van de aankoop was de exploitatie ten goede te laten komen aan de instandhouding  
van de Westerkerk. De benodigde vergunningen voor de restauratie en herinrichting zijn in 2019 
goedgekeurd door de Erfgoedcommissie. Deze  vergunningen zijn echter nog niet verleend omdat de 
gemeente  Enkhuizen  heeft besloten alle vergunningen waarbij  parkeerplaatsen in het geding zijn, 
aan te houden tot 1 februari 2021. Hierdoor is een kandidaat huurder( horeca),  waar we een jaar 
mee in gesprek waren, afgehaakt en heeft zijn zaak ik Hoorn geopend. Met ingang van 1 juni zal de 
Costerije worden verhuurd als detailhandel, brocante. 
 
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. Door bijdragen van twee locale fondsen waaronder 
de Stichting Ondernemersfonds  Enkhuizen is in 2020  opdracht gegeven voor  het realiseren van het 
bovenwerk.  Op 16 oktober 2021 is het eerste conccert gegeven. Die dag is het namelijk 400 jaar 
geleden dat Jan Pietersz Sweelinck is overleden. Vanaf dat moment is het orgel van de Westerkerk 
weer volop in gebruik. De muziekcultuur zal  daardoor opbloeien o.a. door de al 100 jaar bestaande 
traditie van de zomeravondconcerten weer te doen herleven. Helaas gooide de corona crisis roet in 
het eten en konden er tot maart 2022 geen concerten worden gegeven, maar voor de komende 
periode zijn er 10 orgeklconcerten gepland. 
 
Vervanging leien voor één  dakvlak van de middenbeuk 
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In 2021 zijn de ± 20.000 leien van het noordzijde van de middenbeuk vervangen. Hiermee is een 
bedrag gemoeid van ± € 150.000. Om in de eigen bijdrage te voorzien wordt een ‘leienactie’ gevoerd. 
Voor € 2,- kan iedereen een nieuwe lei beschrijven met een persoonlijke boodschap. Die lei wordt op 
het nieuwe  dak gespijkerd.  
 
Activiteiten 2021-2022 
Door de corona pandemie zijn de activiteiten in 2021 beperkt gebleven, maar toch gebeurden er 
mooie dingen. Allereerst werd het Bovenwerk van het orgel feestelijk in gebruik genomen met een 
concert op 16 oktober (de 400e sterfdag van Sweelinck) door Ton Koopman en op 24 oktober door 
Theo Jellema. Concerten van het Koninklijk Stedelijk Muziekcorps en de Wheelbarrowband.                                                       
We waren een van de mooiste grieppriklocaties, ook was de kerk drie dagen open voor de 
verkiezingen. Gelukkig kon de kerk in de zomer zijn deuren dagelijks openen voor de tentoonstelling 
van 13 Enkhuizer kunstenaars. We ontvingen 15.000 bezoekers. 
Zodra het weer mogelijk was zijn we in 2022 begonnen met orgelconcerten. Onze orgeladviseur Theo 
Jellema heeft drie benefiet-orgelconcerten gegeven, waarbij de opbrengst voor het nieuw te bouwen 
Hoofdwerk is. Van de zomer zijn er 10 concerten gepland. 
We hebben alweer genoten van een Matthäus uitvoering en het Requiem van Mozart staat in de 
planning. Twee huwelijken zijn in de kerk gesloten (trouwlocatie), KSM heeft weer een concert 
gepland. Het Urker Mannenkoor komt zingen, we zijn weer open in de zomer, waar maar liefs drie 
tentoonstellingen te zien zijn rond het thema 1572: Enkhuizen kiest voor de Prins van Oranje. 
 
Huidige financiering 
Opbrengsten worden verkregen uit:  

- Verhuur van de kerk en de kerkenraadskamer 
- Entreegelden voor  bezichtiging ( gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage) 
- Sponsoring  gericht op specifieke evenementen (bijv. Matthäus Passion) 

 
- Steunpilaren (donateurs)  
- 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 (donateurs) 
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 ±  € 11.000) en ook de eigen bijdragen 
aan het noodzakelijk onderhoud van het gebouw. Vanwege de hogere kosten  willen we het 
oorspronkelijke ledental van 16 veder  uitbreiden. Hiervoor is een wervingsactie opgestart. 
 
 
Vrienden van het orgel van de Westerkerk 
Deze ‘Vriendenclub’ heeft   als doel een akoestisch orgel in de gerestaureerde orgelkas te realiseren. 
Om dat doel te bereiken storten de Vrienden jaarlijks minimaal  € 50  in het  orgelfonds. Dat is een 
‘geoormerkt ‘ fonds.   



Westerkerk\Bestuur\Diversen\ANBI informatie 
 

De Vrienden worden jaarlijks uitgenodigd voor een bijeenkomst  om de laatste stand van zaken te 
vernemen.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ) 
Voor de instandhouding van de Westerkerk is voor de jaren 2017 t/m 2022 een Periodiek 
Instandhoudingsplan (PIP) opgesteld. De instandhoudingskosten voor die periode  zijn door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) goedgekeurd voor een bedrag van ± € 1.100.000. 
Hiervan wordt 50% gesubsidieerd.  
 
Provincie Noord- Holland 
Op grond van’ Uitvoeringsregeling  subsidie restauratie  rijksmonumenten Noord- Holland ‘kan 
jaarlijks subsidie worden aangevraagd. Voor de instanhoudingskosten van de Westerkerk in 2022 
werd  een subsidie aanvraag ingediend van 80.000 euro 
 
Gemeente Enkhuizen  
De gemeente Enkhuizen heeft voor het jaar 2022 een subsidie toegezegd van € 10.000.  
 
 
Financiële verantwoording 
Stichting De Westerkerk    
Enkhuizen     
     
Balans per 31 december 2021   
   31/12/2020 31/12/2021 
Activa     
     
Materiele vaste activa    
Kerkgebouw en Costerije  304553 274457 
vorderingen   66810 69722 
Vlottende activa  255944 184060 
kostenorgelrestauratie    410174 

   627307 938413 

     
Passiva     
     
Vrij besteedbaar vermogen 245581 245681 
Bestemd vermogen (orgelrestauratie) 170120 391890 

   415701 637571 
     

Kortlopende schulden  15664 59369 
vooruitontvangen prov restauratie costerije  48000 
vooruitontvangen nationaal restauratiefonds 195942 193473 

   627307 938413 

     
     
Staat van Baten en Lasten   
   2020 2021 
Baten     
Verhuur, openstelling en overige diensten 16194 31639 
giften en donaties  31898 46967 
subsidie gem enkhuizen   10000 
subsidieonderhoudskosten 139268 157597 
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overige baten, activiteiten 6395 0 
rente   0 128 
resultaat   8786 100 

   203541 246331 

     
Lasten     
kosten verhuur,dienstverlening,openstelling 13036 17651 
organisatiekosten sten,bureaukosten 22677 13181 
huisvestingskosten,verzekeringen 13086 13627 
subsidiabel onderhoud  154742 171788 
amortisering costerije  0 30094 

     
   203541 246331 

 


