Nieuwsbrief 2018
Doesburg, juli 2018
Geachte donateurs en andere belangstellenden,
In deze nieuwsbrief willen wij u iets vertellen over onze activiteiten in het
afgelopen jaar.
Onderhoud
De zorg voor een goed onderhoud van deze monumentale Martinikerk is één van
onze hoofdtaken. Aan het begin van ieder jaar laten wij het gebouw inspecteren
door de Monumentenwacht. Zo ook in 2017. In 2 dagen wordt nagenoeg het
gehele constructieve gedeelte van het kerkgebouw beoordeeld en leveren zij
hiervan een schriftelijke rapportage af.
In de rapportage van 2017 staat als algemene conclusie vermeld: “De
constructieve toestand (casco) van de kerk is goed. De onderhoudstoestand is
redelijk. Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat dit gelijk blijft. Dit is een
gevolg van het feit dat er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd.”
Een conclusie die aangeeft dat we gelukkig tot op heden goede keuzes gemaakt
hebben.
Daarnaast staat er een opsomming in vermeld van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in volgorde van prioriteit. Vaak ondersteund met foto’s van de
betreffende constructie.
Samen met het architectenbureau GAJ│VBW Architecten uit Arnhem wordt van
hieruit een planning voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden voor het
lopende jaar gemaakt.
Voor 2017 ging het om de volgende onderdelen:








Aanpassing deur Stiltekapel (beter weerbestendig maken)
Herstel indeklood en onderhoud dakleien
Lekkage dakgoot noordbeuk en lekkage op de zolder van
de noordbeuk
Onderhoudsbeurt beglazing
Schilderwerk luiken van de dakkapellen(zuid en oost)
Blusmiddelen: periodieke keuring
Bliksembeveiliging: periodieke keuring
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In de loop van het jaar is er nog een nieuwe lekkage geconstateerd bij de
regenwaterafvoer in een portaal van de noordbeuk, die snel is gerepareerd.
In zijn totaliteit was het een relatief rustig jaar voor wat betreft het onderhoud.
Inmiddels is in maart 2018 weer een nieuw Monumentenwacht rapport
opgemaakt, dat als basis dient voor de in 2018 te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
Afsluiting BRIM 2011-2016
Na afloop van de subsidieperiode 2011-2016 is door Stibema verantwoording
afgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van de door hen in deze
periode verstrekte BRIM-subsidie voor onderhoud van het kerkgebouw en het
monumentale Walckerorgel. In oktober 2017 ontvingen wij van RCE de
akkoordverklaring van de door ons ontvangen subsidie over die periode van in
totaal € 334.226,-. De totale uitgaven voor onderhoud voor het kerkgebouw èn
het Walckerorgel hebben in deze subsidieperiode € 514.194,- bedragen.
Het verschil tussen beide bedragen: €179.968,-, omgerekend 35%, is de ‘eigen
bijdrage’ die door Stibema is gefinancierd door middel van donaties van de
donateurs en subsidies uit andere bronnen, waarbij het deel van de eigen
bijdrage, dat betrekking heeft op het Walckerorgel is gefinancierd door de
Stichting Monumentaal Walckerorgel Doesburg (SMWD).
Voor de periode 2017-2022 is een nieuwe subsidieregeling van kracht, thans SIM
genaamd. De onderhoudskosten voor het kerkgebouw en het Walckerorgel in
2017 en volgende jaren vallen dus onder die nieuwe regeling. De ‘eigen bijdrage’,
die onder de vorige (BRIM)regeling 35% bedroeg, is nu echter 50% geworden,
hetgeen dus een verzwaring inhoudt van onze financiële verantwoordelijkheid.
Steun van de donateurs is en blijft van groot belang om deze taak te kunnen
blijven uitvoeren.
Als donateur kunt u uw jaarlijkse bijdrage overmaken op: NL30 ABNA 0593 9775 80
t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk te Doesburg onder vermelding
van “donateur” , inclusief uw naam, straatnaam, postcode en woonplaats.
U kunt dit bedrag als gift voor 125% opvoeren bij uw belasting-aangifte, vanwege het
feit dat onze stichting de culturele ANBI-status heeft.
Exploitatie
Sinds 1 januari 2017 zijn wij ook verantwoordelijk voor de exploitatie van ons
kerkgebouw, dus alle verhuuraangelegenheden vallen nu rechtstreeks onder
Stibema. Uitvoeringstechnisch wordt deze taak ingevuld door de Verhuur -en
Exploitatiecommissie (VEC), die onder verantwoordelijkheid van Stibema
functioneert. Onze bestuursleden Pleun Nagtegaal en Wim de Vos maken deel uit
van die commissie. Uiteraard is er een hele groep vrijwilligers daaromheen, die
het mogelijk maken om alle verhuuractiviteiten te kunnen realiseren.
Hierbij kunt u denken aan de verhuurplanning, de in– en verkoop van koffie, thee,
wijn etc. en het er voor zorgdragen dat het gebouw er weer netjes bij staat na
elke verhuuractiviteit.
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De kerk is in 2017 verhuurd geweest voor vele en uiteenlopende doeleinden. Zoals
orgel- en andere concerten, kooruitvoeringen, vakbeurs voor textiel, vakbeurs
voor goud & zilver smeedkunst, de traditionele Sint Maartensmaaltijd en de Sint
Maartensviering, maar ook een bruiloftsviering en een dance party. Door de
herinrichting van de Martinikerk, enkele jaren geleden, is de multifunctionaliteit
van het gebouw sterk bevorderd.

Trouwceremonie

Martini Dance Party

Diverse overige onderwerpen:





Er is in 2017 een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen de
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg als eigenaar/verhuurder van
het kerkgebouw en Stibema als huurder.
Daarnaast is met de Stichting Monumentaal Walckerorgel Doesburg
(SMWD) en de Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) overleg
gestart over een bij de nieuwe situatie passende gebruiksovereenkomst.
Voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuwe folder van onze
stichting. De folder zal dit jaar verschijnen.
Met de Gemeente Doesburg is het gesprek gestart over het actualiseren
van alle gebruiksvergunningen die wij hebben met de gemeente. De
afronding hiervan wordt in 2018 verwacht.

Algemene info
Het bestuur van Stibema is doende een visie te ontwikkelen over het
optimaliseren van de verwarming van het kerkgebouw. Verdere planvorming
hopen we in de loop van 2018 nader af te ronden.
In 2017 waren er 136 donateurs bij onze stichting ingeschreven. Zij hebben in
totaal het mooie bedrag van € 3160,- gedoneerd.
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Stibema heeft een eigen website te weten: www.martinikerk-doesburg.nl
De jaarrekening 2017 is ook op de genoemde website te vinden. Bij de (tweede)
penningmeester, Pleun Nagtegaal, kunt u het uitgebreide financiële verslag over
het jaar 2017 inzien. Desgewenst is hij graag bereid tot nadere informatie. U
kunt hem bereiken onder tel.nr: 0313-476534, of per mail onder:
pleun.nagtegaal@gmail.com

Het bestuur van de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk te Doesburg,
Job van Melle, voorzitter
Wim de Vos, penningmeester
Henk Kingma

Paul Lecluse, secretaris
Pleun Nagtegaal, 2e penningmeester
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