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1.

INLEIDING

De Maartenskerk is een beeldbepalend monument in de gemeente Doorn, gesticht in 1180.
Rond 1250 werd de toren aan de kerk toegevoegd.
In de loop der eeuwen heeft de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Daardoor is de kerk een stille
getuige van een dynamisch verleden.
In 2011 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de tijd, waarbij is gekozen voor een
verbinding tussen de monumentale waarden van dit historische gebouw en de ruimte en inrichting die
nodig zijn voor de zondagse vieringen en de niet-kerkelijke activiteiten. Tevens is een Stiltekapel ingericht, een plek waar men op adem kan komen, een plek van bezinning voor iedereen.
De kerk is een rijksmonument. Veranderingen aan het gebouw of interieur zijn gebonden aan de eisen
die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert.
De kerk is plaats van samenkomst van de Maartenskerkgemeente (protestantse gemeente), maar tevens
een unieke locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten. De protestantse gemeente is eigenaar van het gebouw.
Om de toekomst van de Maartenskerk te waarborgen is degelijk onderhoud noodzakelijk.
Dit vraagt om financiële investeringen die door de kerkelijke gemeente niet meer zijn op te brengen.
Een aantal personen uit de Doornse gemeenschap heeft daarop besloten een stichting in het leven te
roepen die tot doel heeft financiële middelen hiervoor bijeen te brengen.

2.

STICHTING VRIENDEN VAN DE MAARTENSKERK

De stichting is op 2 oktober 2018 opgericht. Zij staat los van de protestantse gemeente.
In de oprichtingsakte is geformuleerd dat de stichting zich ten doel stelt om financiële middelen bijeen
te brengen voor het in standhouden en onderhouden van de Maartenskerk. Eén en ander op zodanige
wijze dat het blijvend bewaren en in goede conditie houden van dit historisch en cultureel waardevolle
monument wordt gewaarborgd. En waarbij het gebruik van het kerkgebouw als onderkomen voor het
houden van kerkdiensten in acht genomen zal worden.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het initiëren en organiseren van culturele activiteiten in en rond
het kerkgebouw, zoals concerten, themabijeenkomsten, exposities, lezingen en andere culturele activiteiten, die een bijdrage kunnen leveren aan het financiële doel van de stichting.
Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door het werven van Vrienden, overige donateurs en
sponsoren. Vrienden van de Maartenskerk zijn bereid om jaarlijks een bedrag van minimaal € 50,-- bij te
dragen aan het doel van de stichting.
In december 2018 heeft de stichting de ANBI-status verkregen en is zij opgenomen in het register van
erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen), zodat donaties, schenkingen
en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.

3.

BESTUUR EN COMITE VAN AANBEVELING

In de statuten is vermeld dat het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Jaap Lagendijk, voorzitter
Jan Sinoo, vice-voorzitter
Ellen Bol-van den Hil, secretaris
Peter Kalk, penningmeester
Anne-Marie Masselink, bestuurslid
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De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Om draagvlak, kwaliteit en reikwijdte van de stichting te vergroten wordt deze bijgestaan door een
comité van aanbeveling, waarin een aantal personen met een brede maatschappelijke betrokkenheid
onbezoldigd zitting hebben.
Thans hebben zitting in het comité van aanbeveling:
-

Aleid van Beuningen, muziekhistoricus
Kees Jansma, sportpresentator
Frits Naafs, burgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gert-Jan Kramer, voormalig CEO Fugro N.V.
Koos van Oord, voormalig CEO Van Oord Baggerwerken

4.

RELATIE MET HET KERKBESTUUR

De stichting is onafhankelijk. Zij werkt en besluit zelfstandig. De kaders waarbinnen de stichting opereert
zijn vastgelegd in de akte van oprichting.
De stichting is bevoegd de Maartenskerk in te zetten voor haar activiteiten, voor zover dit niet strijdig is
met de richtlijnen van het kerkbestuur.
Over het gebruik van de Maartenskerk door de stichting wordt regelmatig overleg gepleegd met het
kerkbestuur.
Aanpassingen van het gebouw en interieur door de stichting worden uitgevoerd in overleg met en met
toestemming van het kerkbestuur.
Uit de door de stichting bijeen gebrachte financiële middelen worden door het stichtingsbestuur per
onderhoudsproject middelen beschikbaar gesteld.
Met het kerkbestuur wordt vooraf overleg gepleegd over de keuze van projecten.

5.

ACTIVITEITEN 2022 – 2025

Het beleid is erop gericht om elk jaar een aantal activiteiten in de Maartenskerk te organiseren, waarbij er
naar gestreefd wordt een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Concerten nemen in het activiteitenprogramma een belangrijke plaats in. Uitgangspunt is dat daarin
uiteenlopende muziekstijlen aan bod komen, zoals bijv. klassiek, jazz, populair.
Elk jaar vinden in de maanden juli en augustus op de zaterdagmiddag zes inloopconcerten plaats.
Centraal staan orgel en/of piano, soms aangevuld met een kleine muzikale bezetting (viool, fluit, zang,
e.d.). Het zijn korte concerten van 16 – 17 uur, met een vrije entree en een deurcollecte bij het verlaten
van de kerk. Het betreft meestal veelbelovende jonge musici, die na hun conservatoriumopleiding al
enkele jaren concertervaring hebben opgedaan.
Initiatieven worden genomen om in de Boekenweek een auteur uit te nodigen, die in die periode een
boek heeft uitgebracht. Gestreefd wordt om dit in samenwerking met de plaatselijke boekhandel te
doen. Auteurs worden in de gelegenheid gesteld om iets over hun boek te vertellen, over achtergronden, enz. en zij kunnen hun boek bij verkoop signeren. Gedacht wordt om de boekbespreking te omlijsten met een kort muzikaal programma.
We kunnen terugkijken op twee heel mooie concerten van celliste Harriët Krijgh, Lauma Skride (piano) en Baiba Skride (viool) in oktober 2021. Deze concerten vormden als-het-ware de opmaat voor een
weekendfestival met Harriët Krijgh en enkele andere musici van faam, dat in 2022 wordt gehouden in
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en rondom de Maartenskerk. Overleg wordt gepleegd met andere podia in Doorn waar delen van het
festival kunnen worden uitgevoerd. Het is het voornemen om een dergelijk festival met een frequentie
van één keer per twee jaar te organiseren.
In november 2019 heeft jazzpianist Peter Beets met zijn trio een concert gegeven in de Maartenskerk,
met veel enthousiaste reacties van bezoekers na afloop. Het was de bedoeling om Peter Beets terug te
vragen voor een concert in 2021, maar door Corona is dat niet mogelijk gebleken. Op 14 oktober 2022
zal, als de Corona ontwikkelingen dat toelaten, opnieuw een concert door hem en zijn mede musici
plaatsvinden.
In december 2022 wordt een kerstconcert gehouden, met medewerking van het St.Joris Kamerkoor uit
Amersfoort. Dit concert zou al eerder plaatsvinden, maar moest eveneens worden uitgesteld vanwege
beperkende Coronamaatregelen.
Gedacht wordt om in de planperiode enkele themabijeenkomsten te organiseren over actuele onderwerpen (cultuurhistorisch, geopolitiek, sport).
Wij zijn erin geslaagd om een gerenommeerd internationaal kamerorkest, het Chamber Philharmonic Europe, vast te leggen voor een concert op vrijdagavond 3 maart 2023. Het orkest, bestaande uit 9 musici,
maakt in die maand een internationale tournee door West-Europa, en doet op 3 maart de Maartenskerk
aan!
Diverse musici, ensembles en gezelschappen hebben in de achterliggende periode contact met ons
gezocht voor een optreden in de Maartenskerk onder auspiciën van de Stichting Vrienden van de Maartenskerk. Onderzocht wordt met welke belangstellenden tot samenwerking kan worden gekomen voor
de jaren 2023 en 2024.
Vanaf de start van de stichting, november 2018, is gestart met het werven van Vrienden, die zich bereid
verklaren om jaarlijks een bedrag van (minimaal) € 50 te doneren. De stichting heeft per januari 2022 ca.
140 Vrienden, én een aantal incidentele financiële begunstigers en sponsoren.
De geprognosticeerde groei van het aantal Vrienden in 2020 en 2021 is niet gerealiseerd, waarschijnlijk
voor een (groot) deel veroorzaakt door het wegvallen van diverse evenementen vanwege de Coronacrisis. Doelstelling is om in de planperiode het aantal Vrienden uit te breiden naar minimaal 200.
Enkele keren per jaar worden de Vrienden geïnformeerd over de stichting via een Nieuwsbrief. Daarin wordt o.m. aandacht besteed aan komende activiteiten. Ook via de website, Facebook en LinkedIn
worden bezoekers op de hoogte gesteld van het programma van de stichting en worden zij uitgenodigd
voor evenementen. De regionale pers besteedt regelmatig aandacht aan het werk van de stichting en
haar activiteiten.

6.

STATUTAIRE GEGEVENS

Naam
Statutaire zetel
Datum oprichting
Postadres
Website
Emailadres
Bank
Bankrekening
Inschrijfnummer KvK
RSIN
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Stichting Vrienden van de Maartenskerk
Doorn
2 oktober 2018
Julianaweg 5, 3941 DK Doorn
www.vriendenvandemaartenskerk.nl
info@vriendenvandemaartenskerk.nl
ABN/Amrobank
NL75ABNA0831164468
72738367
859218594

