Stichting Broekerkerk - Jaarverslag 2020
Algemeen
De Stichting Broekerkerk, opgericht medio 2017, kreeg per januari 2018 materieel de
verantwoordelijkheid voor de kerk. 2020 was dus het derde jaar waarin die verantwoordelijkheid
vorm werd gegeven. En natuurlijk was dat ook voor onze stichting een bijzonder jaar door allerlei
virus beperkingen. Dat had financiële gevolgen, maar ook inhoudelijke gevolgen, omdat we onze
doelstelling om een levendig cultureel centrum te zijn maar heel beperkt hebben kunnen realiseren.
Maar onze vrijwilligers zaten niet stil en we hebben ook in 2020 weer stappen vooruit kunnen zetten!
Dat betekent dat we goed voorbereid het nieuwe jaar in zijn gegaan en alle vertrouwen hebben in
groei en bloei van het bezoek aan onze kerk door dorpsgenoten en toeristen.
Ook in dit verslagjaar werden er juridische procedures gevoerd over vergunningen, enkele werden
ook afgerond. Het bestuur verwacht dat in 2021 de dossiers gesloten zullen worden.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:
Robert Zaal, voorzitter
Laurens Winkel penningmeester, voorgedragen door de diaconie van de Protestantse Gemeente
Marieke Maars secretaris, voorgedragen door de stichting Broeker Gemeenschap
Klaas Valk, voorgedragen door de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Sabine Boerema, Eliane Attinger en Marius Josephus Jitta, lid
Het bestuur kwam maandelijks bijeen.
Financiële middelen
De stichting verwerft zijn middelen uit drie bronnen: de verhuur en exploitatie, subsidies (met name
voor groot onderhoud) en giften van de lokale gemeenschap.
1. Bij verhuur gaat het om structurele verhuur aan gebruikers en om incidentele verhuur voor
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.
2. Bij subsidies gaat het om de “Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)”, dat is één van
de regelingen die onder de Erfgoedwet hangt. Het betreft een instandhoudingssubsidie voor een
periode van zes jaar. Deze Simgelden moet de ontvanger matchen met hetzelfde bedrag aan eigen
middelen.
3. Bij giften gaat het om donaties met een structureel en een incidenteel karakter. Voor de werving
van (structurele) middelen heeft een gilde, het Steunpilarengilde, zich ingezet. Daarover verderop in
dit verslag meer.

Het financieel jaarverslag is in juni 2021 door het bestuur vastgesteld. Het is als bijlage bij dit
jaarverslag gevoegd. We zijn trots op het positieve resultaat dat we konden toevoegen aan het
onderhoudsfonds.
Koster & de kerk
Marieke Kuen en Wouter Jesse van Koster & de kerk hebben door het coronavirus maar beperkt
gastvrijheid kunnen bieden. De culturele activiteiten moesten we in maart staken. De opstart in het
najaar was van zeer korte duur. Ook Kerk Open kon maar beperkt draaien.
Vrijwilligers in Gildes
De stichting kan een beroep doen op een grote groep vrijwilligers die in 'gildes' zijn georganiseerd,
bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en schoonmaak, culturele activiteiten (exposities,
concerten, theatervoorstellingen, historie) en fondsenwerving. De gildes zijn gevormd door de
vrijwilligers die reeds binnen de kerk actief waren en door nieuwe, door de stichting geworven,
leden. Gildes opereren zoveel mogelijk zelfstandig en worden waar nodig door het bestuur
ondersteund.
Natuurlijk konden ook de gildes maar zeer beperkt actief zijn. Zo kon het seizoen niet geopend
worden met de traditionele Rommelmarkt. Tijdens de zomermaanden is de kerk gelukkig wel open
geweest voor individueel bezoek, met terras, boekenverkoop en exposities.
Het cultureel programma zag er prachtig uit en er werd door het cultuurgilde zo flexibel mogelijk
omgegaan met alle steeds wijzigende regels. Aangepaste programmering, stoelen op 1,5 meter, een
nieuw reserveringssysteem. Er is door hen veel werk verzet voor een programmering waarvan
uiteindelijk niet veel door kon gaan, maar die deels doorgeschoven zal worden naar 2021.
Schoonmaak en onderhoud gingen natuurlijk gewoon door. Naast de reguliere schoonmaak is er een
najaars en voorjaars schoonmaak geweest voor de grotere klussen.
Ook het Steunpilarengilde schroefde zijn activiteiten noodgedwongen terug. De bestaande relaties
werden onderhouden, maar op stapel staande activiteiten gericht op jongere Broekers en het Broeker
bedrijfsleven werden uitgesteld.
Communicatie
Op het gebied van communicatie werd er iets moois gerealiseerd, namelijk twee films met informatie
over de geschiedenis en de huidige functie van de Broekerkerk. De films zijn gemaakt door Bregtje
Viergever, Lieke Heil, Frank Evenblij en Marieke Maars. Ze zijn beide doorlopend te zien in de kerk in
een speciale installatie voor bezoekers.
Groot onderhoud
Er zijn hele belangrijke stappen gezet in het onderhoud van de kerk. In de zomermaanden is het
schilderwerk aan de buitenzijde van de kosterij opgeknapt en is binnen het houtwerk opnieuw
geschilderd. Ook de muren en het houtwerk in de rouwkamer zijn geschilderd en zijn er nieuwe
(brandwerende) gordijnen gekomen. In november zijn steigers aan de hele zuidzijde geplaatst,zijn de
muren schoongemaakt en waar nodig is het voegwerk vernieuwd. Dat leverde natuurlijk ook allerlei

herstelwerkzaamheden op aan onder meer de dakgoten. Een bijzonder moeilijke klus was het
opnieuw voegen van de ribben in de glas-in-lood ramen. Het resultaat is prachtig en we maken nu
plannen voor de noordkant. De twee tongewelven zijn toegankelijk gemaakt en schoongemaakt. Een
heel bijzondere klus.
Ook belangrijk was dat de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed de oude BRIM-subsidie (nu Sim) voor
de jaren 2015-2020 heeft overgezet van kerk naar stichting. Eind 2020 is een adequate
verantwoording van de ontvangen gelden gedaan. Er is een nieuw Meerjaren OnderhoudsPlan
opgesteld door architectenbureau Buro BAK. Hiermee is de nieuwe Sim-subsidie voor de komende
jaren aangevraagd en inmiddels ook toegekend door de Rijksdienst.

