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Inleiding

De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK), opgericht in 1975, wil een bijdrage leveren aan de

instandhouding van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Het doel van de stichting is dat een kerkgebouw een rol blijft spelen in de locale gemeenschap. Geen

behoud zonder gebruik. Daarnaast moet het kerkgebouw de potentie hebben om minimaal de eigen

bijdrage voor onderhoud en exploitatie op te brengen. Dat blijft waarschijnlijk de grootste uitdaging,

ook in de nabije toekomst. 

Samenwerken, samenvoegen of alleen door

Het bestuur trok al eerder de conclusie dat samenwerking of samenvoeging van gelijksoortige

organisaties wellicht de enige oplossing biedt om continuering van deze activiteiten voor de toekomst

zeker te stellen. Subsidie wordt in toenemende mate gekoppeld aan de POM-status (Professionele

Organisatie voor Monumentenbehoud) van de aanvrager, waarbij een POM-organisatie voorrang

krijgt bij de te verdelen gelden en bovendien een procentueel hogere bijdrage, dan een organisatie

zonder POM-status. De grotere fondsen volgen dit beleid.

Dat dit nog geen eenvoudige opgave is bleek in 2016. Toen zijn intensieve gesprekken gevoerd met

Stadsherstel, maar dit heeft uiteindelijk niet geleid tot een overname of samenvoeging. Juist de

onzekere toekomst van kerkgebouwexploitaties, ook van de reeds in bezit zijnde kerkgebouwen, heeft

het bestuur van Stadsherstel doen afzien van een bundeling van krachten. Dat was een grote

teleurstelling. Wel heeft Stadsherstel in 2016 de Grote kerk te Schermerhorn overgenomen, omdat de

restauratieplannen al in een zeer vergevorderd stadium verkeerden. Deze kerk staat er inmiddels weer

fraai bij en Stadsherstel ondersteunt de plaatselijke vrijwilligers bij de exploitatie.

In 2017 zijn op uitnodiging van Stadsherstel opnieuw gesprekken gevoerd om te kijken op welke

manier zij onze stichting kunnen helpen. Omdat op dat moment onze aandacht uitging naar de

funderingsproblemen van de Zuidervermaning in Westzaan is besloten samen op te trekken bij de

planvorming en geldwerving, maar met een overname door Stadsherstel van deze kerk als

uitgangspunt. Dat beloonde zich direct door een hoge subsidietoezegging door de provincie en de

gemeente Zaanstad. Het Prins Bernhardfonds sloot zich hierbij

aan door een significante bijdrage toe te zeggen als een

crowdfundingsactie succesvol zou zijn. Stadsherstel, de SOHK

en de Plaatselijke Commissie zijn zich daar momenteel hard

voor aan het maken. Medio april 2018, vóór aanvang van de

werkzaamheden, moet dat zijn gelukt. 

De Zuider-

vermaning, 

een gebouw 

op poeren
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Terugkoop

Al enige tijd werden er, op verzoek van de voormalige eigenaar, gesprekken gevoerd over de

terugkoop van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven. 

In 1992 werd deze kerk eigendom van de

Stichting Oude Hollandse Kerken. Het

gebouw was er destijds slecht aan toe en het

gebruik, door teruglopend kerkbezoek, liet te

wensen over. In de loop der jaren is er veel

aan en in het gebouw gerestaureerd, zijn er

bijruimten gekomen, nam het kerkbezoek

weer toe en, wellicht mede daardoor,

ontstond door een actieve Plaatselijke

Commissie een intensief meervoudig gebruik.

Dat laatste zorgde ook weer voor voldoende

eigen inkomsten, wat de vorige eigenaar deed

besluiten het gebouw terug te kopen, een

optie uit de overdrachtsakte van 1992. 

De overdracht heeft plaatsgevonden op 15 december 2017.

Bezittingen

De Stichting Oude Hollandse Kerken had eind 2017 acht kerkgebouwen in eigendom:

* De Zuidervermaning in Westzaan  [verworven in 1979]

* De kerk te Beets [verworven in 1982]

* De kerk te Kwadijk [verworven in 1982]

* De Grote kerk te Oosthuizen  [verworven in 1982]

* De kerk te Oudendijk [verworven in 1982]

* De Willibrorduskerk in Haringhuizen [verworven in 1988]

* De Wijcker Swaen te Beverwijk [verworven in 1996]

* De kerk van Jisp [verworven in 2006]

Onderhoud en restauraties

Het onderhoud van de SOHK-kerken wordt regelmatig

gecontroleerd door de Stichting Monumentenwacht. 

Aan de meeste kerken werden in het kader van de BRIM

onderhoudswerkzaamheden, noodzakelijk om de

onderhoudsstaat van de kerken op peil te houden, uitgevoerd. 

Zo zijn de koperen vergaarbakken van de regenwaterafvoer van

de kerk te Kwadijk vernieuwd en de pijpen hersteld. 

Ook de buitenplint van deze kerk is hersteld en opnieuw

geschilderd.

De kerk te Beets is weer geheel opnieuw geschilderd.

Het voegwerk van de kerk te Oosthuizen is, na overleg met de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hersteld nadat

onderzoek heeft plaatsgevonden wat er met het bestaande

voegwerk aan de hand was (zie foto).

Ondanks de verminderde subsidies konden deze

onderhoudswerkzaamheden,  mede dankzij enkele giften,

worden gerealiseerd.
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Organisatie 

Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van de terugkoop van de Pelgrimvaderskerk en de

funderingsproblemen van de Zuidervermaning. 

Er is een nieuw beleidsplan voor de periode 2017-2021 geschreven (op de website in te zien). De

beleidsvoornemens voor de komende periode zijn:

1.  Het fundament van de stichting verstevigen door strategische allianties en/of samenwerkingen.

2. Het op redelijke termijn verkrijgen van de status ‘Professionele Organisatie voor

Monumentenbehoud’ (POM) t.b.v. subsidies voor restauratie en onderhoud. (dat kan ook door

samen te gaan met een organisatie die deze status al heeft).

3. Uitbreiding van het bezit onder de nieuwe condities. In principe is dit geen doel op zich, maar als

één van de voorwaarden voor het verkrijgen van de POM-status wel noodzakelijk.

4. Het realiseren van sluitende exploitaties voor alle afzonderlijke locaties, zowel bestaande als

nieuw te verwerven.

5. Het vergroten van het draagvlak van de stichting, o.a. door uitbreiding van het aantal donateurs.

6. Kerkbesturen ondersteunen in hun zoektocht naar neven- en herbestemming van hun kerkgebouw.

De prioriteiten voor de korte termijn zijn: 

a. Bestuur op sterkte krijgen (inmiddels grotendeels gerealiseerd).

b. Verliesgevende exploitaties ombuigen naar minimaal kostenneutraal.

c. Projectgroep fondsenwerving funderingsherstel Westzaan samenstellen (inmiddels gerealiseerd).

d. Professionalisering organisatie onderzoeken.

e. Vergroten draagvlak door uitbreiding donateurenbestand.

Donateurs

Op zaterdag 7 oktober 2017 is de jaarlijkse donateursdag gehouden. De Andreaskerk van Katwijk (ca

1460), de Oude Jeroenskerk te Noordwijk (15e eeuw) en de kerk van Noordwijkerhout (gebouwd

omstreeks 1300 en na verwoesting omstreeks 1620 herbouwd) werden bezocht. 

Als afsluiting van de overname van de Grote kerk te Schermerhorn door Stadsherstel in 2016 en de

 daarop volgende restauratie werden

op zaterdag 28 oktober 2017

donateurs en vrijwilligers van de

SOHK in de gelegenheid gesteld het

resultaat met eigen ogen te komen

zien, waar velen gebruik van

maakten. 

Helaas loopt het donateurenbestand 

terug. Aan het eind van het

verslagjaar telde de SOHK nog 399

donateurs en 113 vrijwilligers. 

We ontvingen in 2017 9 opzeg-

gingen, 6 donateurs overleden en we

mochten 10 nieuwe donateurs

welkom heten.

Overnameverzoeken

In het verslagjaar heeft de SOHK enkele inventariserende gesprekken gevoerd, op verzoek van

kerkeigenaren, over exploitatieproblematiek, kerkbeheer en overnamemogelijkheden.
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Financiën

Waar de Jaarrekening 2015 nog een verlies van 27% liet zien kon de Jaarrekening 2016 worden

afgesloten met een bescheiden positief resultaat van 3%. Beide jaarrekeningen zijn in dit verslagjaar

vastgesteld.

Publicaties

In het verslagjaar zijn opnieuw twee SOHK-magazines uitgebracht. 

Editie 84 stond in het teken van Veenhuizen (NH) met 

o.a.: het ontstaan en de ontwikkeling van het middeleeuwse 

Veenhuizen, de familie van Brederode, het grafmonument 

van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philippote 

van der Marck en de opgravingen rond de kerk.

Editie 85 stond in het teken

van kerken op kaarten door

de eeuwen heen.

Beide edities zijn te lezen op de website

www.oudehollandsekerken.nl en in gedrukte vorm te bestellen

(ook via de website).

Bestuurszaken

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal. Alle vergaderingen werden gehouden in

Amsterdam.

Mutaties dagelijks bestuur

Conform het rooster van aftreden zijn de heren C.J. Bijvoet (2e penningmeester) en R.C.Th. Ootjers

(voorzitter) in het verslagjaar afgetreden. De heren J.M. de Wilde (voorzitter) en L. Vis zijn

toegetreden tot het bestuur.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

BESTUUR

ir. J.M. de Wilde, voorzitter J.M. van der Veen, vice-voorzitter 

drs. P.H. Heisterkamp, secretaris mr.ir. J. Bezemer, penningmeester

R. Bredewold, afgevaardigde plaatselijke commissies

T. Roode, bouwkundige zaken ir. L. Vis, algemeen bestuurslid
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