Stichting Broekerkerk - Jaarverslag 2019
Algemeen
De Stichting Broekerkerk is opgericht medio 2017 en kreeg in januari 2018 materieel de
verantwoordelijkheid voor de kerk. Het doel van de stichting is de instandhouding en
exploitatie en het gebruik door de dorpsgemeenschap van het historische kerkgebouw
in Broek in Waterland. 2019 was dus het tweede jaar waarin die verantwoordelijkheid
vorm werd gegeven. We kunnen met tevredenheid vaststellen dat de overdracht van de
kerkgemeenschap naar de stichting als afgerond é n succesvol kan worden beschouwd.
Alle juridische stappen zijn gezet en nog belangrijker: de activiteiten in de kerk hebben
doorgang gevonden en zijn zelfs al verder uitgebreid. Dat kan natuurlijk alleen maar
dankzij onze nieuwe koster en de vele vrijwilligers!
Nog steeds werden er in het verslagjaar juridische procedures gevoerd over
vergunningen. Die waren ook aan het eind van dit verslagjaar nog niet afgerond. Het
bestuur heeft goede hoop dat dat ultimo 2020 wel het geval zal zijn.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:
Robert Zaal, voorzitter
Laurens Winkel, penningmeester, voorgedragen door de diaconie van de Protestantse
kerk
Marieke Maars, secretaris, voorgedragen door de stichting Broeker Gemeenschap
Klaas Valk, voorgedragen door de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Sabine van Montfrans, Eliane Attinger en Marius Josephus Jitta, lid
Het bestuur kwam 10 keer bijeen.
Communicatie
Trudy Kunst heeft in 2019 veel werk verzet om het verhaal van de Stichting naar buiten
te brengen. met behulp van Rob Plakké is zij verantwoordelijk geweest voor de inhoud
van de website, de persberichten, foto’s etc.
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Financiële middelen
De stichting verwerft haar middelen uit drie bronnen: de verhuur en exploitatie,
subsidies (met name voor groot onderhoud) en van de lokale gemeenschap.
Bij verhuur gaat het om structurele verhuur aan gebruikers en om incidentele verhuur
voor concerten en evenementen. Met de kerkgemeenschap zijn afspraken gemaakt over
de vergoeding die zij zal betalen voor het wekelijks gebruik. Exploitatie betreft de
horeca-exploitatie. Daartoe zijn de benodigde vergunningen verleend. Er zijn afspraken
gemaakt over de omvang, de plaats en de aard van de horeca-activiteiten met de
omwonenden.
1. Bij subsidies gaat het om diverse regelingen ten behoeve van het onderhoud voor
monumenten, de zogenaamde BRIM/SIM subsidie, en regelingen voor
duurzaamheid en herbestemming. De BRIM subsidie is een subsidie over
meerdere jaren en loopt af in 2020. De overschrijving van deze subsidie van de
Hervormde kerk naar de Stichting is aangevraagd bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (en in 2020 afgehandeld).
De nieuwe subsidie heeft een nieuwe naam gekregen, SIM. Hiervoor is in 2019
aan verschillende architecten gevraagd een offerte te doen voor een
meerjarenplan onderhoud en daaruit volgend een SIM aanvraag te verzorgen.
Peter de Vries (architectenbureau D. Bak - Edam) heeft hiervoor in december
2019 opdracht gekregen.
2. Bij giften gaat het om donaties met een structureel en een incidenteel karakter.
Voor de werving van structurele middelen heeft het Steunpilarengilde, zich
ingezet. Daarover verderop in dit verslag meer.
3. Het `inancieel jaarverslag is in mei 2020 door het bestuur vastgesteld. Het is als
bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
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Koster & de kerk
Marieke Kuen en Wouter Jesse van Koster & de kerk hebben voor gastvrijheid gezorgd in
onze kerk met het verzorgen van niet-kerkelijke kostertaken en zogenaamde ‘lichte
horeca’. Zo zijn de kerk en het buitenterras tijdens Kerk Open-uren open voor bezoekers,
verzorgen zij de catering bij concerten, rouwdiensten, bruiloVen en andere ac#viteiten in de
kerk. Daarmee hebben zij een substan#ële bijdrage geleverd aan de exploita#e van de kerk.
Vrijwilligers in Gildes
De s#ch#ng kan een beroep doen op een grote groep vrijwilligers - het zijn er wel 100! - die
in 'gildes' zijn georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en schoonmaak,
culturele ac#viteiten (exposi#es, concerten, theatervoorstellingen, historie) en
fondsenwerving. De gildes zijn gevormd door de vrijwilligers die reeds binnen de kerk ac#ef
waren en door nieuwe, door de s#ch#ng geworven dorpsgenoten. In het bestuur is Sabine
van Mon_rans de contactpersoon met de gildes en de vrijwilligers.
Gildes opereren zoveel mogelijk zelfstandig en worden waar nodig door het bestuur
ondersteund. Tijdens de jaarlijkse feestweek presenteerden bestuur en gildes zich net als
het jaar ervoor op de Oudhollandse markt met als doel het werven van nieuwe vrijwilligers
en het bekendmaken van het culturele programma voor het nieuwe seizoen.
In november is er een bijeenkomst gehouden om elkaar beter te leren kennen en de
verschillende ac#viteiten van het afgelopen jaar aan elkaar te presenteren.
Rommelmarkt en Kerk Open
Het seizoen van Kerk Open begint al sinds jaar en dag met de jaarlijkse rommelmarkt. Ook in
2019 werd weer een geweldig ﬁnancieel resultaat voor de kerk geboekt. De kerk is vanaf
Koningsdag tot eind september dagelijks geopend voor bezoekers die ontvangen worden
door de vrijwilligers van de boekentafel, waar niet alleen boeken worden verkocht maar ook
LP’s en kaarten. De vrijwilligers die de boekentafel bemensen geven ook informa#e over de
historie van de kerk aan passanten die wandelend of ﬁetsend Broek bezoeken.
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Steunpilarengilde
De S#ch#ng heeV in 2019 de eerste vruchten mogen plukken van het werk van het
Steunpilarengilde. De gildeleden hebben contact gelegd met veel Broeker par#culieren en
bedrijven en veel ﬁnanciële steun verworven. De S#ch#ng Broeker Kerk is sinds 1 januari
2019 een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn giVen – onder
voorwaarden – aVrekbaar. Menig donateur heeV zich voor vijf jaar gecommifeerd. Op 24
augustus organiseerde het gilde een high tea waarvoor bestaande en geïnteresseerde
poten#ële donateurs werden uitgenodigd.
Exposi#egilde
Op de in 2018 opgeknapte wanden hebben verschillende kunstenaars hun werk kunnen
tonen #jdens Kerk Open. Dat is mooi en verlevendigt het interieur van de kerk. Tijdens de
zomervakan#e is er in samenwerking met het Cultuurgilde het project “koeien in de kerk”
georganiseerd. Van alle verkochte werken heeV de S#ch#ng een commissie ontvangen voor
het restaura#efonds.
Cultuurgilde
Samen met het Steunpilarengilde is er o.a. een concert georganiseerd speciaal voor alle
steunpilaren. Het Cultuurgilde heeV geholpen bij het project “koeien in de kerk” en Broeker
schrijvers presenteerden in 2019 hun nieuwste boek en maakten hiermee een start met het
literair café. We hopen hier in 2020 meer invulling aan te kunnen geven.
Historisch gilde
Het Historisch gilde is in 2019 begonnen met een plan voor een videopresenta#e over de
geschiedenis van de kerk. Vanwege ziekte is de realisa#e hiervan uitgesteld tot 2020
Onderhoudsgilde
2019 was het jaar van de dagelijkse onderhoudsklussen en het werken aan een
onderhoudsplan voor de toekomst.
Schoonmaakgilde
Wekelijks komen de vrijwilligers van het schoonmaakgilde bij elkaar om de kerk fris en
schoon te houden.
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