Stichting Monument Witte Kerk
Heiloo
Jaarverslag 2018

Op de omslag een schilderij van Andries Schoemaker (1660-1735). ‘De kerk te Heyloo en Willibrordus put’.
Naast de put ligt een sarcofaag die als drinkbak werd gebruikt
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van De Stichting Monument Witte Kerk Heiloo.
Het verslagjaar kan worden gekenmerkt als een overgangsjaar. De grote restauratie-werkzaamheden
aan het uiterlijk van het gebouw zijn afgerond. De eerste stappen voor renovatie van het interieur zijn
gezet. De organisatie staat in de startblokken voor een interne verbouwing en een professionele
aanpak van de gebruiksmogelijkheden staat in de steigers.
De financiële situatie van de stichting is gezond. De weg naar de Witte Kerk wordt door gebruikers
steeds makkelijker gevonden, mede door het in gebruik nemen van de vernieuwde website. De
bijdragen uit donaties en legaten vertonen een stijgende lijn.
Het aantal bezoekers van evenementen neemt gestaag toe. En daarmee ook het aantal reacties op
het aan vernieuwing toe zijnde interieur. Het uiterlijk van de kerk is weliswaar prachtig gewit maar
binnen verdient het meer aandacht, om te parafraseren op een bijbels thema. (Math.23:27)
Ter voorbereiding van plannen worden in de vorm van een Denktank gesprekken gevoerd met
betrokken inwoners van Heiloo om zodoende meningen te peilen over de toekomstige plaats van de
Witte Kerk in de Heiloose gemeenschap. Het streven is om meer-uitgewerkte plannen in bredere kring
te toetsen.
Wij verheugen ons in een enthousiaste groep vrijwilligers maar zijn ons ook bewust van de
arbeidsomstandigheden die een moderne toets verlangen. Bij het voorbereiden van verbeterplannen
voor de inrichting moeten die zeker meegenomen worden.
De financiële bijdragen van fondsen en van de gemeente Heiloo voor restauratie projecten, maar ook
spontane bijdragen voor het algehele functioneren van de stichting hebben ons gesterkt in de
overtuiging dat ons werk breed gedragen wordt.
Ons motto blijft: De Witte Kerk is voor ons allemaal
Heiloo, 1 februari 2019
De voorzitter
Kris van der Vlies
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1. Algemeen
De Stichting Monument Witte Kerk Heiloo is opgericht in 2012 met als doel
geldmiddelen te verwerven voor het onderhoud, de renovatie en de exploitatie van
de Witte Kerk. De stichting wil met de uitvoering van haar taak mede de functie van
het kerkgebouw in het maatschappelijk leven ondersteunen.
De oprichting vond plaats bij notariële akte laatst gewijzigd op 18 mei 2015. De
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55437737 en is
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8517856. Ter
uitwerking van bepalingen in de statuten is op 1 september 2015 een overeenkomst
gesloten met het College van Kerkrentmeesters waarin regelingen worden getroffen
voor het uitvoeren van werkzaamheden en het voeren van de exploitatie.

2. Bestuur.
Het bestuur besloot tot scheiding van de functies van voorzitter en penningmeester
en benoemde Ernest ten Hacken tot penningmeester.
Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit:
-

Kris van der Vlies, voorzitter tevens plv.penningmeester
Martin Groot, secretaris,
Ernest ten Hacken, penningmeester
Hans van Halem, plv.secretaris
Ans Willemse-van der Ploeg, vicevoorzitter
Marien van der Wolf.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 14 maal en had daarnaast enkele informele
brainstorm sessies.

3. Organisatie en Beleid
a. Organisatie. Uitvoerig stond het bestuur stil bij de interne organisatie van de
stichting. Door de verwachte uitbreiding van de werkzaamheden zowel bij de
renovatie als bij de exploitatie bleek nadere beschrijving van taken noodzakelijk.
Vastgesteld werden omschrijvingen van de taken en bevoegdheden van de
bestuursleden. In de stichting functioneren twee commissies.
a. De Bouwcommissie onder leiding van Hans van Halem met als taak het
voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden en met de bevoegdheid tot het
opdracht geven voor reparaties zoals die aanbevolen zijn door de
Monumentenwacht.
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b. De Fondsencommissie onder leiding
van Ans Willemse met als taak
fondsen te benaderen voor de
werving van donaties voor concrete
projecten. In het verslagjaar zijn
verzoeken gericht en is overleg
gepleegd met diverse fondsen voor
onder andere de volgende projecten
in 2019.
- De renovatie van de kroonluchters
en de andere koperen voorwerpen
zoals de lezenaar op de preekstoel,
de bogen bij de toegang tot de

dooptuin en het kleine koperen
doopvont. Inmiddels zijn daar voldoende
toezeggingen van fondsen voor
ontvangen.
- Het overbrengen van een sarcofaag van de abdij in Egmond naar de Witte Kerk.

De sarcofaag heeft vele jaren naast de Willibrordusput gelegen als drinkbak voor
het vee (zie ook omslagfoto) en is later overgebracht naar de Abdij in Egmond.
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Om de sarcofaag te behouden voor de toekomst zullen er conserveringswerkzaamheden aan worden verricht en zal deze daarna in goed overleg met de
abt worden geplaatst in de Witte Kerk. Een aantal fondsen heeft hier al
toezeggingen voor gedaan. Naar verwachting kan ook dit project in 2019 worden
uitgevoerd.
Evenementen staan onder leiding van Marien van der Wolf.
In het afgelopen jaar heeft de stichting een contract gesloten met de heer Ed
Bausch van het bedrijf Kunstgetij. Hij is volgens het contract aangesteld als
beheerder van de Witte Kerk. Zijn taak bestaat uit het in overleg met kosters en
vrijwilligers coördineren van de diverse evenementen. Daarnaast is het de
bedoeling dat het aantal evenementen in 2019 gaat toenemen. De evenementen
kunnen divers van
aard zijn, maar
passend in het
beleid dat de
stichting ten
aanzien van de
toekomst van de
Witte Kerk verder
vorm gaat geven.
Een aparte
vermelding
verdient het feit
dat de stichting
dankzij de subsidie
van het TAQAcultuurfonds ook
in 2018 weer twee
uitvoeringen van
de Muziek- en Dansschool Heiloo in de kerk heeft kunnen realiseren. Op deze
wijze probeert ook de stichting het muziekonderwijs in Heiloo te stimuleren.
Vooral het kerstconcert was weer een zeer sfeervolle en goed bezochte
uitvoering.
Zoals in het overzicht ‘Gebruik Witte Kerk’ te zien is zijn er weer diverse
evenementen georganiseerd in het afgelopen jaar.
b. Overeenkomsten.
De stichting sluit regelmatig overeenkomsten om bepaalde werken uit te voeren of
producten te leveren. Daarnaast heeft de stichting een aantal overeenkomsten
gesloten die een verbintenis inhouden om naast onbetaald vrijwilligerswerk te doen
ook nader te bepalen werkzaamheden tegen vastgesteld tarieven uit te voeren. Dit
betreft overeenkomsten met:
1. Directeur van Anthémion, de heer Steven Kalverdijk, dd.21 maart 2017. Naast
adviseurswerkzaamheden zullen projecten worden begeleid overeenkomstig de
daarvoor in de bouw geldende regelingen.
2. Directeur van Kunstgetij, de heer Ed Bausch, dd.31 mei 2018. Hierbij wordt het
beheer van de Witte Kerk overgedragen aan Bausch. Hij trekt huurders aan en
programmeert evenementen.
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3. Directeur van Zeevonk Communicatie mevrouw Joke Bart dd. 31 mei 2018. Zij
adviseert omtrent in- en externe communicatie alsmede de huisstijl. Zij beheert tekst
en vormgeving van website en publieksfolders.

4. Beleid
a. Lange termijn beleid.
Ter voorbereiding van
verdere stappen in de
renovatie alsmede de
nadere plaatsbepaling
van de Witte Kerk in
de Heiloose
samenleving is
besloten daarvoor een
Denktank van een
aantal betrokken
inwoners te
raadplegen. Daarbij is
de gedachte het beleid
in een aantal fasen te
ontwikkelen. Aan hen
is voor de eerste fase
gevraagd naar hun gedachten over de plaats van de Witte Kerk en van de stichting
rekening houdend met verwachte maatschappelijke ontwikkelingen in de komende
decennia.
- Geconstateerd wordt dat het gebouw met zijn ingetogen uitstraling zich
uitstekend leent voor bijeenkomsten met een spiritueel karakter waar
verbinding en compassie sleutelwoorden zijn. Daar lijkt maatschappelijk
behoefte aan te bestaan, er is sprake van een kanteling in de belevingswereld.
- Daarnaast merkt de Denktank op dat het kerkgebouw niet voldoende
toegankelijk is; ‘een hobbelig pad naar een meestal gesloten deur’ is niet
uitnodigend. Ook de overgang van het winkelplein naar de kerk is niet
vanzelfsprekend. En de inrichting, stoelen en sanitair voldoen niet aan
hedendaagse eisen.
- In de tweede fase wordt er naar gestreefd de geconstateerde tekortkomingen
en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in werkbare voorstellen voor het
gebouw en voor maatschappelijke activiteiten.
b. Privacywetgeving. Vanwege de in werkingtreding van de Privacywetgeving (AVG) is

door het bestuur een nota privacy beleid vastgesteld. De secretaris beheert het
Register bedoeld in paragraaf 2.4 van de Verordening Bescherming
Persoonsgegevens.
c.

Ruimtelijke ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft het initiatief genomen tot
overleg met betrokkenen over de planologische ontwikkeling van de omgeving van
het Looplein en van de Witte Kerk. Aanleiding daarvoor is de stagnerende opbloei
van het centrum van Heiloo. Nodig hiervoor zijn economische- en maatschappelijke
trekkers. Het bestuur heeft zich eerder al bereid verklaard hierin actief te willen
meedenken en zo mogelijk mee te doen.
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5. Vrijwilligers.
De stichting kan alleen functioneren door de inzet van in totaal 35 vrijwilligers.
Grote waardering heeft het bestuur voor hun belangeloze inzet ook in soms moeilijke
situaties. Er is regelmatig roulatie door vertrek vanwege verhuizing, gezondheid of
anderszins. De stichting onderhoudt voor het vinden van nieuwe vrijwilligers
intensief contact met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP).
De band tussen bestuur en de individuele vrijwilligers vraagt aandacht. Het
maandelijkse Bestuursbericht en de mogelijkheid tot onderling overleg in
bijeenkomsten voorzien daar deels in. Gezocht wordt naar meer structurele
mogelijkheden.
6. Vrienden van de Witte Kerk.
Het bestuur verheugt zich over de belangstelling en de financiële bijdragen van 65
Vrienden van de Witte Kerk. Plannen worden ontwikkeld om meer inwoners van
Heiloo te betrekken bij het wel en wee van de renovatie van de kerk.

7. Overleg met College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heiloo.
Overeenkomstig de statuten is op 13 november overleg gevoerd met het College van
Kerkrentmeesters over de begroting 2019. Het college stemde er mee in en zegde
voor de aanschaf van nieuwe stoelen een bedrag van €20.000 toe.
De informatie uitwisseling met het college vindt plaats door de voorzitter, secretaris
en de penningmeester van de stichting.

8. Monumentenstatus.
De Witte kerk is op 15 november 1967 onder nummer 21346 opgenomen in het
Rijksmonumentenregister. De toren en het kerkhof rondom de kerk zijn eigendom
van de burgerlijke gemeente Heiloo en ook Rijksmonument.
De gemeente is vergunningverlener in het kader van
o De Wet Ruimtelijke Ordening
o De Monumentenwet
o Wet op de Archeologische Monumentenzorg (de Wamz)
Het overleg wordt in goede verstandhouding gevoerd en door het bestuur als
vruchtbaar ervaren.
9. Bouwkundige staat van het kerkgebouw.
De stichting en de Burgerlijke Gemeente Heiloo onderhouden gezamenlijk de Witte
Kerk en de toren. De Bouwcommissie die ingesteld is door het bestuur adviseert
mede op basis van de regelmatige rapporten van Monumentenwacht Noord-Holland
welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In het verslagjaar is door de
Monumentenwacht inspectie uitgevoerd en komt daarbij tot de conclusie dat de
constructieve toestand (casco) van het kerkgebouw goed is. Geconstateerd wordt
dat de normen en richtlijnen voor de bereikbaarheid ingevolge de ARBOwet zodanig
zijn aangescherpt dat inspectie en onderhoud aan bepaalde delen van het gebouw
niet mogelijk zijn. Geadviseerd wordt de daarvoor noodzakelijke voorzieningen aan
te brengen.
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10. Werkzaamheden in 2018
a. Toren
In oktober 2017 startte aannemer Pronk Restauratie B.V. uit Warmenhuizen een
restauratie van de aangrenzende kerktoren, die tot in het voorjaar van 2018
voortduurde. De steiger met het rode winddoek rond de toren heeft de nodige
aandacht gehad. De stichting heeft weinig bemoeienis gehad met deze restauratie,
behoudens dat de werkzaamheden en vooral de uitloop daarvan een goede
afstemming met de aannemer vereisten. De hoofdingang van de kerk is immers in de
toren gelegen. Anderzijds vonden diverse werkzaamheden plaats in de hogere delen
van de toren, die alleen via het orgelbalkon bereikt kunnen worden. Het inpakken
van het balustradeorgel riep de nodige vragen op, maar het risico op schade die een
orgel kan ondervinden door bouwstof, gruis en dergelijke is niet in verhouding tot
het tijdelijk ongemak van een ingepakt orgel.

b. Planmatig onderhoud
- De Witte
Kerk inclusief de
buitenmuren
- werd in
2008 voor het
laatst gewit.
In 2014 was
de laatste
controlebeurt
van het
houtwerk. In
2018 is weer
een grote
schilderbeurt
uitgevoerd,
ditmaal als onderdeel van het gesubsidieerde PIP (periodiek instandhoudingsplan).
De schilderwerken werden voorafgegaan door het reinigen van de groen uitgeslagen
gevels met lauw warm water onder lage druk. Dat leverde al een merkbaar verschil
op, zie bovenstaande foto. De schilderbeurt was desondanks nog nodig: de oude verf
was in tien jaar tijd nogal verpoederd en de kerk zou na één winter alweer groen
uitgeslagen zijn. Door de firma Breed uit Heerhugowaard werd in juni, onder goede
en droge weersomstandigheden, de ruim 500 m² muuroppervlak weer geschilderd.
De hoge westmuur werd als laatste onder handen genomen met behulp van een
hoogwerker.
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- Voor het schilderwerk werd gekozen voor een mineraalverf van firma Keim. Aan die
keuze wordt vastgehouden sinds een onverwachte en kostbare tussentijdse
restauratie van het
pleisterwerk en het
schilderwerk in 1975/1976. Na
de schilderbeurt van 19641966 ontstond een serieus
vochtprobleem waardoor de
verf aangetast werd en het
pleisterwerk plaatselijk geheel
verzandde en naar beneden
kwam. Het pleister- en
schilderwerk moest zorgvuldig
met chemisch afbijtmiddel en
dampstralers tot in de poriën
van de stenen verwijderd worden. Daarna werd mineraalverf van de firma Keim
aangebracht. In het perspectief van die tijd was er sprake van voortschrijdend inzicht
dat niet elk verfsysteem geschikt is voor de tufstenen en de oude zachte bakstenen.
- Vanwege het schilderwerk is ook
aandacht besteed aan eventueel houtrot
aan de vensters en aan het stopverf van
de beglazing. Vooral aan de zuidzijde
bleek het hout en de stopverf extra te
lijden te hebben van de inwerking van
zon en regen. Uitgedroogd en gescheurd
stopverf werd vervangen, als ook de
gehele onderdorpel van het
consistorieraam.
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- In januari bleek, tijdens de
restauratie van de toren, dat
de voegen van het
metselwerk vlak onder
maaiveldniveau flink
uitgespoeld waren. Ook bij
het kerkschip was dit het
geval, met name aan de
koorzijde. Het voegwerk werd
hersteld door Pronk
Restauratie in samenwerking
met Hovenier Ronald Dijkstra.
Tijdens de werkzaamheden
werden in overleg met S.Lange, adviseur archeologie voor Heiloo, enkele kratten
(meest incomplete) bakstenen, leisteen, tufsteen, puin, gruis en dergelijke voor
onderzoek meegenomen.
b. Noormannenpoortje

Het was al enige tijd een wens van de Stichting om een afstapje naar de noordingang,
het Noormannenpoortje, te maken. De kuil voor het Noormannenpoortje was nogal
eens glad bij regen en het zand werd onder de schoenzolen naar binnen gelopen.
Met de welwillende medewerking van de gemeente is door de firma Pronk i.s.m.
hovenier Dijkstra een mooie afstap gemaakt met grind en cortenstaal. De gemeente
Heiloo, eigenaar van de grond, heeft de kosten op zich genomen. De foto’s geven de
situatie voor en na de renovatie.
c. Kerkradio
De Witte Kerk is aangesloten op www.kerkomroep.nl. Op deze site is de Witte Kerk
Heiloo te vinden. Opgenomen en uitgezonden worden kerkdiensten en op verzoek
huwelijken en uitvaarten. De kerkradio is niet geschikt voor een goede weergave van
concerten.
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11. Publicaties
In het verslagjaar zijn er 186 boeken ‘Meer dan 1000
jaar Witte Kerk Heiloo’ uitgegeven.*

12. Gebruik van de Witte Kerk
in 2018
De Protestantse
Gemeente Heiloo
gebruikt de kerk
voor eigen
kerkelijke
activiteiten.
Daarnaast stelt de
stichting de kerk
ook voor anderen
beschikbaar.

Onderstaande tabel en de foto geven informatie over het gebruik in 2018
a. kerkelijke activiteiten

51

b. uitvaarten en condoleances

6

c huwelijken

16

c. lezingen

4

e. concerten

23

f. recepties

3

g. openstelling met monument rondleiding

12

h. monumentendagen

2

i. aantal expositiedagen

11

j. diverse bijeenkomsten

3

Totaal

131

In 2018 hoefde de kerk niet gesloten te worden wegens onderhoudswerkzaamheden.
In de maanden juni, juli en augustus is de kerk op woensdagen open voor
bezichtiging. Daarvan maakten 518 bezoekers gebruik. Tijdens de jaarmarkt werd de
kerk bezocht door 126 personen en de vrij toegankelijke woensdagmiddag concerten
in de zomer trokken 432 luisteraars.
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13. Overheidssubsidie
a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed BRIM 2016. De uitkering van de 4e jaarlijkse
bijdrage over een periode van 6 jaar verliep volgens plan.
b. Provincie Noord-Holland. De volgende termijn van de bijdrage van de provincie
wordt overeenkomstig de toezegging in 2021 verwacht.
c. Gemeente Heiloo. Van de Gemeente Heiloo is een bijdrage van €50.000 ontvangen
voor renovatie werkzaamheden in 2019 en volgende jaren.

14. Financiën
a. Jaarrekening en balans 2018
Jaarrekening 2018
Inkomsten
Subsidies
-BRIM
-TAQAfonds
-Stichting Keerpunt
-Hofstee stichting
- Gemeente Heiloo
Donaties
PGH Onderhoudsfonds

59601
6101
1500
500
1500
50000
101342
7366

Verhuur Witte Kerk
Verkoop 'Meer dan 1000 jaar ...'
Vrijval onderhoudsreserve
Totaal

26856
3732
15880
214777

Rekening courant
Spaarrekening
Voorraad 'Meer dan 1000 …'
Totaal

3543
155000
10506
169049

Uitgaven
Schilderwerk
Vaste lasten (energie)
Website/bureaukosten
Klein onderhoud
Marketing kosten
Bankkosten
Overige kosten
Kosten 'Meer dan 1000 ...'
Toevoeging
onderhoudsreserve
Toevoeging algemene reserve
Resultaat

Balans per 31-12-2018
Algemene reserve
Onderhoudsreserve
Eigen vermogen

29347
12000
8713
1807
724
251
3120
480
54000
100000
4335
214777

100000
55239
13810
169049

b. De tarieven voor het gebruik van het kerkgebouw zijn er op gericht inkomsten te
verwerven voor onderhoud en renovatie. Structurele huurders zoals Kunstgetij en de
stichting Cultuurbevordering Witte Kerk hebben een aangepast tarief. Daarnaast kan
voor minder draagkrachtige huurders het tarief aangepast worden. Restauratieve
voorzieningen zijn op aanvraag te regelen.
16. Communicatie en PR
a. Huisstijl. Voor advies en oriëntatie op het gebied van huisstijl en vormgeving en het
het opstellen en vormgeven van tekst voor website, publieksfolders e.d. is een
contract afgesloten met het bedrijf Zeevonk
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b. Website. De vernieuwde website www.wittekerk-heiloo.nl is in december in gebruik
genomen. Het gebruik, de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de voortgang van
de renovatie zullen vaste bestanddelen zijn. Er wordt naar gestreefd op de site
zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de historie van het kerkgebouw. Het
beheer en het bijhouden van de site vraagt voortdurend aandacht van het bestuur.
c. Een e-mailadres voor contacten is geopend: info@wittekerk-heiloo.nl
d. Publicaties.
Gestreefd wordt naar het uitbrengen van een aantal uitgaven in de huisstijl. Die
uitgaven betreffen o.a. de historie van de kerk, het culturele gebruik en de
gebruiksvoorwaarden.
Heiloo, januari 2019
Kris van der Vlies, voorzitter

Martin Groot, secretaris

Stichting Monument Witte Kerk Heiloo
Heerenweg 12, 1851 KS Heiloo
www.wittekerk-heiloo.nl
info@wittekerk-heiloo.nl
•

Het boek “Meer dan 1000 jaar Witte Kerk Heiloo” is een uitgave van de stichting
en te bestellen via info@wittekerk-heiloo.nl

Jaarverslag 2018 Stichting Monument Witte Kerk Heiloo

15

Jaarverslag 2018 Stichting Monument Witte Kerk Heiloo

16

