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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk van het jaar 2020.
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 2020 is gecontroleerd en goedgekeurd door mevrouw E. van der Laan-van Genderen
en de heer F. den Oudsten, kerkrentmeesters. Deze goedgekeurde verklaring is als bijlage opgenomen
in dit jaarverslag.
Na het bestuursverslag zijn de jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen opgenomen.
Samen geven de verschillende onderdelen van dit jaarverslag een goed overzicht van de activiteiten
die onder de paraplu van de Stichting Kunst en Cultuur Grote Kerk Vianen worden ontplooid.

Hoogachtend, namens het bestuur

M. Versluijs-Helder
Secretaris
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Bestuursverslag
Vanuit Vianen en (verre) omstreken kan de Grote Kerk rekenen op steeds meer bezoekers. Met het
dubbeldeks grafmonument van de Brederodes en de prima akoestiek trekt de Grote Kerk een
gevarieerd publiek. De aanwezigheid van grote beeldschermen in de kerk vergroot de
verhuurmogelijkheden. De verhuur van de kerk is in 2020 door de covid-19 pandemie echter voor
langere tijd onmogelijk geweest. Kerkdiensten mochten in beperkte mate wel doorgang vinden en die
zijn ook gestreamd o.a. via YouTube te volgen. Door de kerkenraad is er in het jaar 2020 veel
geïnvesteerd in de camera’s en geluidsapparatuur. Inmiddels kunnen vanuit de kerk activiteiten
gestreamd worden met professioneel camerawerk en geluid. Een enthousiast team van vrijwilligers
maakt dit mogelijk. Het cancelen van alle activiteiten heeft het mogelijk gemaakt, dat de hele
infrastructuur in de Grote Kerk onder handen genomen kon worden. Daarmee zijn we voor de
komende jaren verzekerd van up to date apparatuur op het gebied van beeld en geluid.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt met hulp van vele vrijwilligers. De Stichting heeft geen betaalde
medewerkers in dienst. Als bestuur zijn wij de vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk. Zonder hun inzet
zijn de meeste activiteiten niet mogelijk.

Vergaderingen
Het jaar 2020 begon goed, maar al gauw kwam het raderwerk knarsend tot stilstand: de corona crisis
brak uit. Daardoor is er in dit jaar slechts 3 keer vergaderd.

Bestuurssamenstelling 2020
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Henk Klein Kranenburg
Marjan Versluijs
Inge Ligthart Schenk
Leo Noordzij
Sjaak van der Leij

voorzitter
secretaris
penningmeester
coördinator
bestuurslid

Dank!
Graag willen wij alle personen en instellingen die ons werk mogelijk maken met een persoonlijke inzet
of subsidie bedanken. De inzet en bijdragen van zoveel instellingen en vrijwilligers, voor wie niets te
veel is, geeft het bestuur de overtuiging dat we op het goede spoor zitten. Het aanbod voorziet niet
alleen in een behoefte maar wordt ook door velen gedragen. Waarvoor dank!
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Werkgroep Muziekpodium
De hele cultuursector heeft een moeilijk jaar achter de rug. De coronamalaise ging ook aan Muziekpodium niet voorbij. Ging tot onze vreugde in
juli het kerkgebouw voor publiek weer open, in oktober moesten we wel
even slikken dat het najaar programma in z’n geheel geschrapt moest
worden vanwege de tweede lockdown.
Met betrokken musici werd een compensatieregeling getroffen en waar
mogelijk nieuwe afspraken gemaakt.
Bleef over het zomermiddagprogramma. Voor het eerst in ons bestaan viel
een musicus uit vanwege ziekte. Gelukkig vond onze artistiek leider Reitze
Smits een collega bereid met hem een vervangend concert te spelen. In
allerijl werd een voor hen bekend repertoire opgedoken en samen met
Heiko ter Schegget, fluitist en man met een immer vrolijke performance,
werd een sprankelend concert neergezet, waarbij niets, maar dan ook
niets deed denken aan een vervangend optreden.
Blijvertje in onze programmering van zomermiddagconcerten is het
optreden van barokstrijkensemble Sarabanda, alleen al vanwege de grote
publieke belangstelling. Ditmaal in een optreden met baroktrompet,
kistorgel en sopraan.
De inmiddels herstelde musicus kreeg samen met haar duo partner in
oktober de gelegenheid hun programma alsnog uit te voeren. Ditmaal op
zondagmiddag en prachtig uitgevoerd. Qua datum ging dat maar net goed
want een dag later werd de tweede lockdown van kracht en de kerk
opnieuw voor publiek gesloten.
Tijdens de concerten werd steeds gebruik gemaakt van de in de kerk
aanwezige camera’s en monitoren. Een meerwaarde omdat de
verrichtingen van musici nu voor iedereen goed te volgen zijn.
Gelukkig werd de organisatie niet besmet met rondwarende virussen van
moedeloosheid en neerslachtigheid. We hebben iets te bieden en geloven
stellig dat het culturele leven in 2021 langzaam maar zeker weer op gang
zal komen. Daartoe wordt met enthousiasme aan het nieuwe
jaarprogramma gewerkt.
Financieel leed Muziekpodium in 2020 slechts een verlies van een kleine
zeshonderd euro, vooral beperkt dankzij de toegekende subsidie van de
gemeente Vijfheerenlanden. Adverteerders werden dit jaar niet benaderd
vanwege de slechte economische omstandigheden. Met in acht name van
die omstandigheden is er geen signaal om het huidige beleid bij te stellen.
Wij danken ons publiek, onze donateurs, de vermogensfondsen, onze
vrijwilligers - inclusief technici - en de loyale groep adverteerders.
Bijzondere dank aan de gemeente Vijfheerenlanden voor hun subsidie en support.
Zonder hen allen zit er te weinig muziek in de kerk.
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Werkgroep Open Kerk
Seizoen 2020 startte pas laat door corona. Per eerste zaterdag van juli zijn we begonnen met twee
middagen per week doordat we maar weinig mensen konden inzetten. Zaterdagmiddag en
zondagmiddag vanaf 13.30 uur in plaats van vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur (op de zondag tot 16.00
uur).
Normaal gesproken hebben we in vijf en een halve maand met vier middagen per week open,
gemiddeld zo'n twaalfhonderd bezoekers per seizoen. Dit jaar waren dat er ruim zevenhonderd op
dertig openingsmomenten.
Het merendeel kwam uit de provincie Utrecht, gevolgd door Zuid-Holland. Noord-Holland en Brabant
waren ook goed vertegenwoordigd. Ook uit alle andere provincies kwamen bezoekers.
Ook uit het buitenland wist men De Grote Kerk te vinden: Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk,
Brazilië, Mexico en zelfs uit de Filippijnen.
Buiten het seizoen om, een maand vóór de Covid-19 golf kwamen er nog leerlingen van het Oosterlicht
College met een groep leerlingen uit Roemenië in verband met een uitwisselingsprogramma.
De toren is dit seizoen niet meer beklommen, omdat daar niet aan de coronaregels voldaan kon
worden.
Voor 2021 hopen we weer "normaal bezoekers te kunnen ontvangen vanaf Koningsdag tot en met de
Paardenmarkt op de woens-, vrij-, zater- en zondagmiddag. Of we dat mogen hangt af van het verloop
van de coronacrisis. Of we dat kunnen hangt af van onze medewerkers: willen en kunnen zij dan weer
meedraaien?
De Sleepbootdagen gaan niet door en onzeker is nog of de Oldtimerdag doorgaat.
De toekomst zal het uitwijzen.

Margreet Kluit -Roozen,
Secretaris Werkgroep Open Kerk

Schilderij van de Grote Kerk Vianen,
geschilderd door A.de Bock 1982
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Werkgroep Kerk en Kunst 2020
De werkgroep Kerk en Kunst bestaat nu 18 jaar en maakt sinds 2012 deel uit van de Stichting Kunst en
Cultuur Grote Kerk Vianen.
Half oktober 2019 – 3de week januari 2020: ds. Hille Vlasman.
Thema : Foto’s uit het hoge noorden: “vaar naar diep water”.
Zeer aansprekende foto’s over zingeving.

Foto: eigen beheer

In 2020 zijn de geplande tentoonstellingen geannuleerd en waar mogelijk doorgeschoven naar 2021. In
plaats daarvan is de beeldexpositie van Marjan Versluijs van haar reis naar India verlengd tot na de
coronacrisis.
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Jaarrekening 2020
Na een voortvarend begin van het jaar, ingeluid met een nieuwjaarsconcert, in februari gevolgd door een
presentatie van het nieuwbouwproject Sluiseiland en op zondagmiddag 8 maart een promotie van onze stichting
voor pianoconcerten in de Grote Kerk, verzorgd door Laurens de Man, musicus in de Sint Janskerk te Utrecht,
werden we onaangenaam verrast door de eerste nationale lockdown, die het culturele leven ook in Vianen voor
enkele maanden volledig lam legde. Alle verhuur en eigen producties werden tot de zomer stilgelegd. Na een

reeks mooie zomermiddagconcerten, werd begin oktober de tweede lockdown afgekondigd. Nu
konden veel eigen producties niet doorgaan en werd met betrokken een financiële regeling getroffen
die door vrijwel alle musici werd benut. Voor de verhuur mag het jaar 2020 als een verloren jaar
worden beschouwd, want in het najaar werd de kerk alleen nog voor de presentatie van een boek en
aan muziekgezelschappen beschikbaar gesteld als oefenruimte tegen een fractie van de huurprijs.
Mede door de support en de toegekende subsidie van vierduizend euro door de gemeente
Vijfheerenlanden, kwamen de werkgroepen er in 2020 slechts met de spreekwoordelijke
kleerscheuren van af.
Voorziening grafmonument
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. Bij bestuursbesluit van 11 maart 2021 is bepaald dat dit jaar geen geld
wordt toegevoegd aan deze voorziening wegens gebrek aan baten.
Voorziening Oranjeconcert
Van de Voormalige Spaarbank ontvingen we een subsidie van 1.010 euro voor de organisatie van het
Oranjeconcert in 2020. Vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen werden de voorbereidingen
daarvan in maart stopgezet en het concert afgelast. Na aftrek van gemaakte kosten werd het
verkregen subsidiebedrag toegevoegd aan de gelijknamige voorziening.
Voorziening instrumenten
Ook deze voorziening werd in 2020 niet gevoed vanwege gebrek aan baten. De voorziening wordt
gebruikt voor klein onderhoud aan de aanwezige muziekinstrumenten en sinds kort ook voor het
onderhoud van de investeringen in audio en visuele middelen.
In 2020 mocht de stichting in totaal slechts circa 2.090 bezoekers begroeten.
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Cijfers kalenderjaar

2020

Resultatenoverzicht

Kosten

Opbrengsten

Resultaat uit activiteiten

€

664,65

€

-

Nog te ontvangen facturen

€

-

€

-

Dotatie voorziening grafmonument

€

-

€

-

Dotatie Oranjeconcert 2020

€

954,67

Dotatie voorziening inventaris

€

-

Rentebaten

€

-

€

-

€

-1.619,32

Resultaat stichting 2020

Balans

1 januari 2020

31 december 2020

Activa
Vast

€

-

€

-

Debiteuren
Liquide middelen

€
€

27.240,39

€
€

26.575,74

Totaal activa

€

27.240,39

€

26.575,74

Algemene reserve

€

8.535,81

€

8.419,51

Voorziening grafmonument

€

9.919,96

€

9.919,96

Voorziening Oranjeconcert 2019-2020

€

4.700,92

€

5.655,59

Voorziening instrumenten

€

4.200,00

€

4.200,00

Crediteuren

€

-

€

-

Resultaat 2019 | 2020

€

-116,30

€

-1.619,32

Totaal passiva

€

27.240,39

€

26.575,74

Passiva
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Bijlage

Kasverklaring
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Het volledig ingevulde formulier is te lezen op
onze website
Standaardformulierpublicatieplicht ANBI
Algemeen (grotekerkvianen.nl)
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