
ANBI 

De Stichting Kooger Kerk is geregistreerd als een culturele ANBI. Giften 

aan de Stichting zijn voor 125% aftrekbaar in de inkomstenbelasting.  

 

Met ingang van 2014 is de wettelijke regelgeving voor ANBI’s veranderd en moeten de instellingen de 

hierna volgende gegevens publiceren op internet.  

 

 1 Naam (van de Instelling) 

 2 RSIN of fiscaal nummer 

 3 contactgegevens 

 4 bestuurssamenstelling: namen van vz, secr. en pennm. 

 5 beleidsplan 

 6 beloningsbeleid 

 7 doelstelling 

 8 verslag van activiteiten (soort jaarverslag) 

 9 financieel verslag 

 

 

Ad 1 Stichting Kooger Kerk 

Ad 2 RSIN/fiscaal nummer 816785703 

Ad 3 secretariaat: Meerkoet 1, 1722 JE Zuidscharwoude 

Ad 4 Reyn B. Lont voorzitter, JanA Jong secretaris, Simon Barten penningmeester 

 

Ad 5 Beleidsplan 

Voor het jaar 2017 had het Bestuur een beleidsplan opgesteld waarbij meer dan 20 concerten, 1 expositie, en 

diverse lezingen plaats zouden vinden in dit Rijksmonument en de Rode Steen. Gestreefd wordt naar een 

evenwichtige maar wel afwisselende reeks concerten. Naast instrumentale muziek van diverse ensembles 

zoals Andors Jazz Band, Old time stringband, Klez Maar Raak, dwarsfluitensemble Suring, Bunch Of 

Barrels, Dark Rosie, Unicorn, staan er ook diverse gerenommeerde koren op het programma zoals het 

Monteverdi Kamerkoor Utrecht, vouwenkoor Indigo, a capella kwartet Rusalki Ook het Van Dam orgel zal 

twee keer klinken in een orgelconcert. De akoestiek leent zich bij uitstek voor dit soort muziek. 

 

Het beleid richt zich niet op grote evenementen maar op kleinere overzichtelijke ensembles. Er wordt naar 

gekeken of het mogelijk is elk jaar een componist met een bredere uitstraling in het muzikale spectrum te 

plaatsen om zijn/haar geboorte- cq sterfjaar te herdenken.  

Ook de opgezette najaars expositie was goed bezocht. Er waren olieverf stillevens, macro foto’s van vlinders 

e.d., keramisch werk en acryl schilderijen te zien. 

Voorts wordt het gebruik van de kerk gestimuleerd door een plaats te geven aan de maandelijkse 

Cantatediensten in de context zoals dat bij Bach gebruikelijk was. Ook dit onderdeel brengt veel mensen van 

heel verschillende komaf in de kerk. Er vinden dan veel discussies en gesprekken plaats die er toe doen. 

Dit jaar doen we niet mee aan ‘Monumentendag’ omdat we geen aansluiting vonden bij het landelijk thema 

boeren burgers en buitenlui. Wel waren we open, en we telden een 40-tal nieuwsgierige bezoekers. 

 

Ad 6 Beloningsbeleid 

De bestuursleden werken geheel op basis van vrijwilligheid en krijgen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 

 

Ad 7 Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het organiseren van culturele activiteiten in de Kooger Kerk en het ter 

beschikking stellen van het kerkgebouw aan derden, zodat het kerkgebouw en het daarin bevindende Van 

Dam orgel uit 1881 als levend monument kan voortbestaan en behouden blijft. 

 

Ad 8 Verslag activiteiten (soort Jaarverslag, zie ook bij beleidsplan) 

Het bestuur heeft ook dit jaar een 5-tal keer vergaderd, roulerend bij de leden thuis. Basis van de 

vergaderingen zijn de steeds zeer uitgebreide agenda’s waarin vele, zo niet alle zaken de Kooger Kerk 

betreffende staan. Het geeft altijd veel stof tot praten. De vele concerten brachten veel mensen naar de kerk 

en we stellen vast dat de Kooger Kerk enig is in zijn soort in Langedijk en omgeving. Makkelijk bereikbaar 

en geschikt voor rolstoelers. De kerk is gericht op de maatschappij en verleent diensten waarbij men zich 

welkom voelt, een graag bezocht cultureel centrum. 

 



 

 

Ad 9 financiën 2017 

 

debet       credit 

jaarprogramma advertenties  €  1.665 jaarprogramma en drukwerk  € 2.639 

exposities opbrengst           280 gebruiksmiddelen, keuken        716  

donaties         8.911 energie        2.069 

gebruik kerk, Rode Steen, orgel enz    13.175 onderhoud (schilderwerk)   14.569 

subsidie + retour energie      2.838 groot onderhoud reserve    10.000 

keuken             531 diverse onkosten      1.717 

retour btw        3.192 Onderhoud instrumenten        707 

saldo         1.826  afrondingen kleingeld             2  

       ------------       --------- 

     € 32.418                 € 32.418 

     ========                  ======= 


