ANBI regels
De Vereniging voor het houden van oecumenische Diensten in de Kooger Kerk is geregistreerd als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s
veranderd en moeten de instellingen de hierna volgende gegevens publiceren op internet.
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Naam (vd ANBI)
RSIN of fiscaal nummer
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling: namen van vrz., secr. en penningmeester
Beleidsplan
Het beloningsbeleid
De doelstelling
Verslag van activiteiten (soort jaarverslag)
Een financiële verantwoording

Ad 1: Vereniging voor het Houden van Oecumenische Diensten in de Kooger Kerk
Ad 2: 8163.65.374
Ad 3: Secretariaat Meerkoet 1, 1722 JE Zuid-Scharwoude
Ad 4: Voorzitter: C.B. Zwaga, Secretaris: J.A. Jong, Penningmeester:S.Barten; Lid: A. Martius
Ad. 5: Beleidsplan

BELEIDSPLAN
Vereniging voor het houden van Oecumenische Diensten in de Kooger Kerk
Zuid-Scharwoude
Wat er aan vooraf ging
In de loop van de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw dreigde de sluiting van de Kooger Kerk, de enige
dorpskerk van Zuid-Scharwoude. Eind jaren negentig trok een groep van betrokken burgers zich het lot aan
van de kerk en richtte een vereniging op, met als doel het behoud van de kerk voor Erediensten. Op de
laatste werkdag van het jaar 1999 zag de nieuwe vereniging het daglicht. De materiële zaken van het
kerkgebouw worden behartigd door o.a. de Stichting Restauratiefonds Pieterskerk.
Doel van de vereniging
De vereniging beoogt het organiseren van erediensten met als ‘Leitmotiv’ de uitvoering van cantates van
Johann Sebastian Bach. Minimaal één cantatedienst per maand is in de afgelopen jaren gerealiseerd. De
diensten hebben een oecumenisch dus kerkgrenzen overschrijdend karakter. Formeel gezien zijn er geen
banden met de landelijke kerkstructuren van bijvoorbeeld de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) of de
Rooms-Katholieke kerk in Nederland of daarbuiten. De vereniging en haar activiteiten vormen aldus een
zelfstandig geheel.
Bestuur
De leden van de vereniging kiezen een bestuur vanuit het midden van de leden. In 2017 telde het bestuur
vier leden. Contact met de leden vindt plaats via contactbrieven en vergaderingen.
Jaarlijks ontvangen de leden een brief met verzoek tot overmaking van de contributie.
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Financiën
Financiële middelen nodig voor de uitvoering van de erediensten worden door het Bestuur vergaard door
middel van de maandelijkse collectes, contributies van de leden en eenmalige inkomsten als giften,
sponsorbijdragen en kleine subsidies. De controle op begroting en rekening wordt verricht door een
onafhankelijke, externe financieel deskundige.
Activiteiten
Het bestuur initieert activiteiten en consulteert de leden. Activiteiten omvatten het beheer van de financiën,
de werving van leden, het onderhouden van een website, het begeleiden van de erediensten door middel
van een liturgische werkgroep, het aanvragen van subsidies en werven van sponsors, het publiceren in
plaatselijke en regionale pers van de diensten en tal van werkzaamheden die de realisering van de diensten
vereisen. Behalve voor de erediensten wordt het kerkgebouw ook gebruikt voor concerten,
tentoonstellingen en lezingen. Deze laatste drie activiteiten worden uitgevoerd door de Stichting Kooger
Kerk. Met deze en met de Stichting Restauratiefonds Pieterskerk is regelmatig overleg over de afstemming
van de activiteiten. Gezamenlijk voeren zij een beleid dat bedoelt om deze dorpskerk in het hart van de
plaatselijke samenleving te houden en daarmee een bijdrage te leveren aan de samenhang in deze
samenleving.
w.g. Het Bestuur, december 2017
Ad 6: Het beloningsbeleid
De Vereniging werkt met een groep van circa 25 vrijwilligers en kent geen beloningen voor verrichte
diensten. De gegenereerde inkomsten (zie ook beleidsplan) worden geheel benut voor het bestrijden van de
kosten verbonden aan het uitvoeren van de activiteiten.
Ad 7: De doelstelling
De Vereniging heeft volgens artikel 2 van haar statuten als doel: het organiseren van oecumenische
cantatediensten in de Kooger Kerk.
Ad. 8: Verslag van activiteiten

Jaarverslag over 2016 van de
Vereniging voor het houden van Oecumenische Diensten in de Kooger
Kerk
Vooraf.
De cantatediensten worden door een onafhankelijke Vereniging georganiseerd. Deze Vereniging is indertijd
ontstaan omdat een groep gemeenteleden de plaatselijke Kooger Kerk wilde behouden en doen gebruiken voor
activiteiten ten dienste van de lokale samenleving. De Vereniging concentreert zich op de cantatediensten, die
op elke derde zondag van de maand in de Kooger Kerk gehouden worden. In de maanden met een christelijke
feestdag kan van dat schema afgeweken worden. Daarnaast kan de Vereniging andere diensten uitvoeren of
laten uitvoeren. Zo is er in 2010 een geheel Anglicaanse dienst uitgevoerd en in 2016 werd op 23 oktober een
Evensong gebracht door de Martinus Cantorij uit Zwaag. De Vereniging onderhoudt contacten met andere
kerken in de Langedijk via de Raad van Kerken en heeft een werkrelatie met de PKN-Langedijk-Noord, die
tot uiting komt in de Goede Week en in ad hoc overleg met de predikant.
Bestuur
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Het bestuur bestond in 2016 uit: voorzitter Kees Zwaga, secretaris JanA Jong, penningmeester Simon Barten
en lid André Martius.
Activiteiten
De Vereniging heeft in het afgelopen jaar 13 diensten georganiseerd, waarvan 12 met een cantate van Johann
Sebastian Bach. Koor en orkest staan onder leiding van Gerard Leegwater. Het Hollands Vocaal Ensemble
nam één Cantate voor haar rekening. Allen hebben een prestatie van formaat geleverd. Er is een vrij breed
publiek, dat deze cantatediensten bezoekt, een beperkte vaste kern van circa vijftig mensen en daarenboven
nog een wisselend aantal, maar met als gevolg een gemiddelde opkomst van ruim honderd mensen. Over het
gehele jaar waren er ruim 1500 bezoekers..
Leden en Financiën
Het ledental lag eind 2016 op 78. Het spreekt dat een toename van het aantal leden wordt toegejuicht.
Er zijn jaarlijks enkele individuele mutaties, die echter per saldo resulteren in een lichte daling. Tot groot
genoegen van het bestuur werden twee cantatediensten gesponsord. Hetgeen sterk heeft bijgedragen aan een
redelijk gunstig financieel jaar. In 2016 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden op 8 februari in de
Rode Steen. Twaalf leden waren aanwezig. De nieuwe penningmeester heeft de vergadering van 2016
voorzien van een financieel verslag over 2015. Hem werd décharge verleend door de vergadering op basis van
de gepresenteerde cijfers en de toelichting. De kascommissie rapporteerde na controle akkoord te gaan met de
cijfers zoals gepresenteerd.
Liturgische Werkgroep
Blij was de werkgroep met het aanbod van Lammert de Vries mee te willen doen in de werkgroep. De huidige
werkgroep heeft alle uitvoeringen helpen voorbereiden en is in die zin een sterke factor in de organisatie van
de diensten. Marius Groeneveld, die inhoudelijk de drijvende kracht is geweest, had eind 2015 al aangegeven
uit overweging van anciënniteit niet langer deze taak te willen vervullen. Het bestuur is hem over vele jaren
veel dank verschuldigd. Een selectie van zijn korte toelichtingen (Vluchtige Verkenningen) op de cantates is
in een boekje uitgegeven. Leden van de werkgroep zijn thans: André Martius, Aad de Bruin, Lammert de
Vries en JanA Jong.
Het Bestuur,

April 2018
Ad 9: Baten en lasten 2017
IN:
contributies € 3.150
collectes
“ 7.425
donaties
“ 7.565
kerstnacht
“ 1.075
overige
“
33
---------€ 19.248
=======

UIT:

kosten kerkdiensten € 13.100
gebruik gebouw
“ 1.500
diversen
“ 1.896
saldo
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“ 2.752
----------€ 19.248
=======

