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Inleiding  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Namens het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen bied ik als 

secretaris u het jaarverslag 2017 aan. Het verslag omvat de samenstelling van het bestuur, 

de beschrijving van de door het bestuur en de werkgroepen verrichte werkzaamheden en 

een financiële verantwoording, dit laatste in de vorm van de jaarrekening.  

De jaarrekening 2017 is goedgekeurd door de heren J.M. ter Haar en  A.J. Spoor,  

kerkrentmeesters. U treft de goedgekeurde verklaring als bijlage aan.  

Na het bestuursverslag volgen de verslagen van de werkgroepen en de jaarrekening. 

 

 

Hoogachtend,  

namens het bestuur 

 

M. Versluijs-Helder 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling  

H.R.A.L. Klein Kranenburg, voorzitter 

J.S. van der Leij, bestuurslid 

I. Ligthart Schenk, penningmeester 

L.P. Noordzij, algemeen adjunct 

M. Versluijs-Helder, secretaris 
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1 Bestuursverslag  

Aansluitend op de jaarverslagen van voorgaande jaren, kan het bestuur meedelen dat het op 

de ingeslagen weg voortgaat. Ook 2017 laat weer een groei aan activiteiten zien. Ook 

externe groeperingen weten de Grote Kerk te vinden als locatie voor activiteiten van 

uiteenlopende aard. 

Daarbij is ook het doel onveranderd gebleven. De Grote Kerk Vianen is de moeite waard, als 

prachtig gebouw met een zeer uitzonderlijk monument- het Grafmonument van de 

Brederodes- als ‘concertzaal’ met een goede akoestiek en als tentoonstellingsruimte. Het 

aantal bezoekers en gebruikers van dit unieke gebouw moet derhalve groeien, en doet dat 

ook.  

Het bestuur wil deze doelstelling verwezenlijken middels diverse activiteiten.  

Er zijn diverse activiteiten op het gebied van muziek en kunst georganiseerd. Ook dit jaar 

waren er de zomerconcerten, georganiseerd door de werkgroep Muziekpodium en de 

tentoonstellingen, georganiseerd door de werkgroep Kerk en Kunst. De werkgroep Open 

Kerk zorgt voor de openstelling en het toezicht en verzorgt de rondleidingen in de kerk.  

Als bestuur zijn wij alle vrijwillige medewerkers zeer erkentelijk voor hun enthousiaste inzet. 

Juist door hun inzet slagen we er met elkaar in de plannen en ideeën te verwezenlijken.  

Ons streven blijft om meer mensen te laten zien dat de Grote Kerk van Vianen en de daarin 

georganiseerde activiteiten de moeite van een bezoek waard zijn. 

 

Vergaderingen.  

Om zijn werk naar behoren te kunnen doen, vergaderde het bestuur in 2017 zelf twaalf keer, 

waarvan tweemaal met de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en 

tweemaal met de Kerkrentmeesters. Daarnaast voerde het vele malen overleg met 

belanghebbenden. We noemen hier vertegenwoordigers van de Gemeente Vianen en van 

Stichting Stedelijk Museum Vianen. De samenwerking met die laatste is groeiende en dat 

wordt wederzijds als positief ervaren.  

 

Ook zijn er veel contacten geweest inzake de verhuur van het gebouw.  

Onze financiële positie geeft geen reden tot zorg. Voor het financiële verslag en dat van de 

kascontrolecommissie verwijzen wij u respectievelijk naar een volgend hoofdstuk en een 

bijlage. 

 

Website 

In 2017 is een nieuwe website de lucht in gegaan: www.grotekerkvianen.nl. Deze vervangt 

de oude. De nieuwe website heeft een modern uiterlijk, met moderne mogelijkheden voor 

wat betreft de agenda en het aanmaken van nieuwe berichten en activiteiten door de 

verschillende gebruikersgroepen. Op de website is een keuze te maken tussen het culturele 

gebeuren in de Grote Kerk, dat van de Stichting Kunst en Cultuur, en het religieuze 

gebeuren, dat van de Protestantse Gemeente. De werkgroepen van de Stichting hebben 

http://www.grotekerkvianen.nl/
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ieder een eigen pagina. In de persoon van Leo Noordzij heeft de werkgroep Muziekpodium 

instructie gekregen voor het plaatsen van berichten en agenda items. Voor de werkgroep 

‘Kerk en Kunst’ houdt de secretaris van het stichtingsbestuur, Marjan Versluijs, de pagina bij, 

op aangeven van de werkgroep. 

 

Dank  

We willen hier ons oprechte ‘ Hartelijk Dank’ niet alleen neerschrijven aan alle personen en 

instellingen die ons werk of door een donatie of sponsoring of door een subsidie mogelijk 

hebben gemaakt, maar ook aan de vele vrijwilligers die altijd bereid waren iets extra’s te 

doen.  

De inzet van zovelen is hartverwarmend en steunt ons bij het werk en in onze overtuiging 

dat de werkzaamheden van Kunst en Cultuur niet alleen in een behoefte voorzien, maar ook 

gedragen worden. Nogmaals aan allen: hartelijk dank!! 

 

 

 

  

Figuur 1 Het jaarlijkse Oranjeconcert 
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2 Werkgroep Muziekpodium 

De werkgroep Muziekpodium kijkt met tevredenheid terug op het 
jaar 2017 en mocht 1.176 muziekliefhebbers begroeten. Het jaar 
werd, als voorzien, iets minder hectisch door het ontbreken van een 
centraal cultureel thema. Het is echter stilte voor de storm want 
Waterjaar 2018-2019 is aanstaande. 

Artistiek leider Reitze Smits voerde zijn 10e en voorlopig laatste 
Bachconcert uit. Rode draad door dit laatste concert was de invloed 
van Italiaanse componisten op het werk van de Duitse grootmeester 
der Barok. Geheel in stijl werd het publiek na afloop getrakteerd op 
pizza en een glas Chianti. Een levendige en vrolijke avond. 

Het experiment tijdens het monumentenweekend werd geen succes. 
Het Heerlens Vocaal Ensemble, speciaal voor deze gelegenheid 
uitgenodigd, had duidelijk last van het afgelasten van de geplande 
plaatselijke Toneelroute. Er kwamen erg weinig mensen. 

Daarentegen zorgde Kamerkoor Vianen voor een bijzonder mooie 
zondagmiddag in oktober, met de uitvoering van o.a. het Armeens 
Oratorium, ondersteund door het Regionaal en Twents Mandoline- 
en Gitaarensemble. Een knappe prestatie met veel belangstelling.   

Een jaar ook zonder vermogensfondsen. Met uitsluitend de 
subsidie/garantstelling van de Gemeente Vianen, een trouwe groep 
adverteerders en onze donateurs slaagden we er in een behoorlijk 
gevarieerd concertprogramma van hoge kwaliteit te realiseren.   

Het programma bestond uit 10 concerten en is hiernaast verkort 
weergegeven. Adveniat Musica, onder leiding van Rienk Bakker liet 
horen hoe mooi ook onbekende koormuziek klinkt. Het kerstconcert 
werd overgenomen door het stichtingsbestuur. 

De werkgroep is overtuigd op de goede weg te zijn met haar cultuur-
aanbod in en om Vianen. Voor 2018 programmeert zij daarom o.a. 
vijf zomermiddagconcerten, biedt Bl!ndman [sax] opnieuw een 
podium met Watermusic van Händel, krijgt opnieuw een 
internationaal tintje in september en sluit het jaar af met de Messiah 
van Händel, uit te voeren door projectkoor Capella Vianen.  

De samenwerking met orgelcommissies in Culemborg en Wijk bij Duurstede, onder de titel 
Orgels aan de Lek, wordt voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd.  

Financieel leed Muziekpodium in 2017 een verlies van een kleine 
vierhonderd euro. Gelukkig veel lager dan de zeventienhonderd die werd 
begroot. Met dank aan gemeente Vianen, een kleine groep donateurs 
van Muziekpodium en de onmisbare adverteerders, bleef het tekort 
binnen de raming.  

 

 

 

Zaterdag  

22 april 2017 

Lincoln Cathedral Choir  

 

Zaterdag  

1 juli 2017 

Fortepiano en Traverso 

 

Zaterdag  

15 juli 2017 

Harp en Orgel 

 

Zaterdag  

29 juli 2017 

Trombone en Orgel 

 

Zaterdag  

12 augustus 2017 

Sopraan en Orgel 

 

Zaterdag  

26 augustus 2017 

Ensemble van 

Sax, Contrabas en Orgel 

 

Zaterdag  

16 september 2017 

De Italiaanse Bach, orgel 

 

Zaterdag  

8 oktober 2017 

Armeens Oratorium 

o.a. Kamerkoor Vianen 

 

Zaterdag  

11 november 2017 

Adveniat Musica 

 

Zaterdag  

9 december 2017 

Kerstconcert (stichting) 
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3 Werkgroep Open Kerk 

In het afgelopen jaar 2017 was de kerk in de periode 27 april – 11 oktober op de woensdag-, 

vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag opengesteld voor bezoekers. 

De openstellingen konden worden gerealiseerd door de medewerkers van de Werkgroep 

Open Kerk, bijgestaan door vrijwilligers van het museum. 

Hoewel een publiciteitscampagne, aangezet door de heer R. van de Wiel, een aantal 

aanmeldingen heeft opgeleverd, is het aantal vrijwilligers niet toereikend om een nog 

ruimere openstelling mogelijk te maken. Er is echter wel gelegenheid om zowel binnen als 

buiten het seizoen een bezoek aan de kerk te brengen: vanuit het museum of via de agenda 

beheerder kan een medewerker worden opgeroepen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik 

gemaakt. 

De medewerkers van de werkgroep ontvingen in bovengenoemde periode 3322 bezoekers, 

waaronder 31 personen uit landen binnen en buiten Europa. De opbrengst van giften a 

€2194,69 is bestemd voor de restauratie van het grafmonument, i.c. het altaarretabel. 

Tijdens het seizoen wordt er gewerkt volgens een rooster dat door mevr. Kluit wordt 

opgesteld. Dit rooster wordt vastgesteld door de medewerkers tijdens de eerste vergadering 

van het seizoen. Het is het voornemen van het bestuur om op bovenbeschreven wijze door 

te gaan. 

Het bestuur van de werkgroep wordt gevormd door de dames Kluit-Roozen, van Elk-den 

Hartog en de heren Kluit en Brouwer, de laatstgenoemde optredend als voorzitter. 

IJ.L.C.A. Brouwer 

M.G.A. Kluit-Roozen. 

 

 

  

Figuur 2  Het Grafmonument na restauratie 
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4 Werkgroep Kerk en Kunst  

De werkgroep Kerk en Kunst maakt sinds 2012 deel uit van de Stichting Kunst en Cultuur van 

de Grote kerk Vianen. 

Tentoonstellingen. 

Medio januari 2017: tentoonstelling vanuit de kerkelijke gemeente: “Veertigdagentijd vanuit 

Viaans oogpunt”. De foto’s werden gemaakt door leden van de kerkgemeenschap en samen 

met ds. Rein den Hertog samengesteld. 

Vanaf 9 juni kwam er een expositie met fotowerken van Bert de Turck.  

Deze expositie was te bezichtigen tot de paardenmarkt op 11 oktober 2017. 

November en december: 

Een reizende tentoonstelling, met gedichten en schilderijen, die gemaakt zijn door 

kunstenaars die geïnspireerd zijn door het Zonnelied van Franciscus van Assisi. 

Deze tentoonstelling is gemaakt door een schrijverscollectief en een kunstenares uit 

Culemborg. Ook zijn er gedichtenbundels te koop. Onze plaatselijke kunstenaar Henk van 

Loenen  (Julién Holtrop) is hierbij ook actief. 

Deze tentoonstelling is ook heel geschikt om in een eredienst te gebruiken. 

Verder hebben in september Hortense Höppener en Otto ter Stege (en zijn rechterhand 

Ruud Pieterse) afscheid genomen. Dit deden we op gepaste wijze op een locatie horend bij 

de familie van Hortense. Met een gezellige lunch, lied, toespraak en cadeaus sloten we hun 

15 jarige periode bij de werkgroep af. 

Mede dankzij hulp van de museumvrijwilligers kon de Grote Kerk in de zomermaanden 4 

middagen open zijn. 

 

Samenstelling werkgroep:  

Alice Planje (int.voorzitter) 

Dieneke van Gilst (secretaris) 

Nel Klein Kranenburg (lid) 

Julieke Temminck Groll  (pr) 

 

  

Figuur 3  Bij de opening van een tentoonstelling 
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5 Jaarcijfers 2017 

De stichting heeft als statutaire doelstelling het in stand houden van het Grafmonument van 

Reinoud III in de Grote Kerk van Vianen. Daartoe heeft zij een voorziening in de balans 

opgenomen om in de toekomst niet alleen afhankelijk te zijn van fondsen en giften waar 

onderhoud en restauratie aan het monument noodzakelijk zijn. Bij opheffing van de stichting 

vervalt het saldo van de voorziening aan de eigenaren van het kerkgebouw. 

De stichting heeft echter ook een maatschappelijke doelstelling. Het gaat daarbij vooral om 

het bevorderen van het culturele leven in Vianen en zijn omgeving. Daartoe is de stichting 

opgericht die het werk coördineert van de 3 werkgroepen, en het kerkgebouw verhuurt aan 

derden. Op basis van een begroting worden baten en lasten van alle activiteiten beoordeeld 

en in balans gebracht met beide doelstellingen. 

De resultaten over 2017 zijn goed te noemen. Zonder noemenswaardige hoogtepunten in 

2017 bleef na dotatie aan diverse interne fondsen,  een bescheiden bedrag over ter 

toevoeging aan de algemene reserve. De voorziening Oranjeconcert 2018 betreft een 

tweetal vooruit betaalde subsidies van respectievelijk Coöperatiefonds Rabobank AV (2.500 

euro) en de Voormalige Spaarbank (1.250 euro). De vraag naar het kerkgebouw als 

concertlocatie steeg opnieuw.  

Het verbeteren van de website is opnieuw opgepakt en kwam eind 2017 gereed. 

 

  

Figuur 4  Het Lincoln Cathedral Choir 
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Cijfers Kalenderjaar 2017   

 

Resultatenoverzicht Kosten Opbrengsten 

Resultaat uit activiteiten 
 

                   6.973,69  

Nog te ontvangen facturen                    600,00                                  -    

Dotatie voorziening OC 2018                   3.750,00                                  -    

Dotatie voorziening grafmonument                    1.805,31                                  -    

Dotatie voorziening orgels                       600,00  
 

Rentebaten                                 -                                    -    

Resultaat stichting 2017  
                      218,38  

 
  

Balans 1 januari 2017 31 december 2017 

Activa     

Vast                                   -                                      -    

Debiteuren                                   -                                      -    

Liquide middelen                   15.898,54                    22.872,23  

Totaal activa                    15.898,54                    22.872,23  

 
  

 Passiva      

Algemene reserve                       5.608,24                        7.520,19  

Voorziening grafmonument                       6.278,35                        8.083,66  

Voorziening OC 2018                                    -                          3.750,00  

Voorziening orgels                      2.100,00                        2.700,00  

Crediteuren                                    -                             600,00  

Resultaat  2016| 2017                       1.911,95                           218,38  

Totaal passiva                    15.898,54                     22.872,23  

 
  

In 2017 werd sponsorgeld ontvangen voor de organisatie van het Oranjeconcert (OC) 2018. Die 
organisatie is een samenwerkingsverband tussen CWM De Gouwestem en de Stichting Kunst en 
Cultuur Vianen. 
 
De eigenaar van het gebouw zal bij de komende renovatie van het westelijk deel van de kerk een 
beroep doen op een deel van onze middelen. 
 
Het jaarverslag over 2017 is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat 

 kunstencultuur@grotekerkvianen.nl  
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Bijlage  Kasverklaring 

 

 


