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OPRICHTING STICHTING KERKELIJKE MONUMENTEN EDAM

Op drieëntwintig december tweeduizend negen verschenen voor mij, Erik Postmus, -kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Rob Cremers, notaris te Purmerend'-
1. de heer Gerinus DE VRIES, rijbewijsnummer: 3171315464, geldig tot

zesentwintig april tweeduizend tien, wonende Achterhaven 39, 1135 XS Edam, -geboren te Amsterdam op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënvijftig, -gehuwd;
t2 mevrouw Petronella Mathilde ABERSON, paspoortnummer: NYP235HC1, geldig

tot negen april tweeduizend dertien, wonende Kleine Kerkstraat 13, 1135 AT 

-Edam, geboren te llpendam op negenentwintig augustus negentienhonderd
éénenzestig, gehuwd;

3. mevrouw lneke KAPPERS, rijbewijsnummer: 3206190633, geldig tot zestien 

-oktober tweeduizend elf, wonende Zeevangszeedijk 5C, 1 135 PZ Edam, geboren
te Purmerend op twintig december negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd. 

-De verschenen personen verklaarden op te richten een stichting en voor deze
stichting vast te stellen de navolgende
STATUTEN
Naam. Zetelen Duur

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kerkelijke Monumenten Edam, hierna te -noemen:'de stichting'.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Edam-Volendam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

1

1. De stichting heeft ten doel
a. het in stand houden van de beschermde monumenten en in het bijzonder 

-van de Grote of Sint Nicolaas Kerk te Edam, hierna te noemen' de Grote 
-Kerk te Edam, met haar inventaris, als monument van kerkelijke bouwkunst;

b. het bevorderen van het gebruik van de Grote Kerk te Edam zoveel mogelijk -
in overeenstemming met de aard van het gebouw

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -

bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient het algemeen belang
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verwerven: de aankoop van de Grote Kerk te Edam;
b. het in stand houden: het uitvoeren van een instandhoudingprogramma en het

werven van middelen daarvoor;
c. het beheren en exploiteren: het openstellen van de Grote Kerk te Edam voor

bezichtigingen, het organiseren van evenementen in de breedsts 7i¡ {ss 
-woords;
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d. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de -
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ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

d door:

een oprichter of aan een bestuurder

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten m inste vijf (5) -
natuurlijke personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. 

-
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde -
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Het bestuur (met u itzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd door de oprichters) kiest uit zijn midden een voorzitter, egn
secretaris en een penningmeester

2. Een bestuurslid wordt benoemd voor en periode van achtenvee rtig (a8) maanden
eventueel gevo lgd door een eenma lige aansluitende herbenoem ing van het
betreffende bestuurslid voor een periode van maximaal achtenveertig (4S)
maanden
Hierna is herverkíezing of verlenging van de bestuursperiode van het betreffende
bestuurslid niet toegestaa n.

3.

4.

Bij het ontstaan van een (of
overblijvende bestuursleden
overblijvende bestuurslid) bi
daarin voorzien door de benoeming van r
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, -dan vormen de overblijvende bestuursleden, waarbij een minimaal aantal van drie
(3) bestuursleden is vereist, niettemin een wettig beêtuur.
De leden van het bestuur genieten geen beloniñg voor hun werkzaamheden. Zij-
hebben wel recht op vergoeding vañ de door heñ ¡n de uitoefening van hun 

-
functie gemaakte kosten.

5. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder
een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of

als bij de -
2. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar ter vergadering bijeen3. Vergaderingen zullen voorts te lkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter

dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftel ijk en -onder nauwkeurige opgave va
verzoek richt.

n de te behandelen punten aan de voorzitter het 
-
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lndien de voozitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, 
-dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is -

de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming -van de daarvoor vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - 

-door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die -
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven waarbij-
de geadresseerde zich verplicht tot een bericht van ontvangst aan de secretaris. -

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, -
de te behandelen onderwerpen

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig -
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen aan alle aan de orde komende -
ondenruerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in -acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 

-afiruezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden door de -secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe

aangezocht
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

L Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
-meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd is.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden

in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax, e-mail of enige andere vorm 
-van (elektronische) communicatie, die het bestuur goedkeurt, hun mening te 

-uiten
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter bij de notulen worden gevoegd

11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

-besluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de 

-stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefi es.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te z'tjn uitgebracht.
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

-
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betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien -
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren s¡ fls -daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting -kunnen worden gekend

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot de -
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, zulks met
inachtneming van hetgeen bij de verkrijging van het registergoed is
overeengekomen.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

-
handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurdersleden, alsook 
-aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

iHet bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van -
ihet vrije beheer over zi.¡nlhaar géestelijk vermogen, bij schriftelijke ontslágneming 

-;(bedanken), door z¡nlhaar ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige -
ibestuursleden, door het verstrijken van de bestuurstermijnen, alsmede bij ontslagóp -
:

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. 

-3. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en 

-lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken - desgewenst
vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant - 

-administratieconsulent - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur aangeboden.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
5. Archivering worden door het bestuur vastgesteld
6. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. 

-Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten
werkzaamheden, de wijze van werving va
van de stichting en de besteding daarvan.

n gelden, het beheer van het vermogen

Een eerste exemplaar van het beleidsplan wordt aan deze akte gehecht. 

-
7 . In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur -een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.

De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders -
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toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan -
het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

-worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of oP te heffen. 

-4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in 
-artikel 11 lid 1 van toepassing

L Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met uitzondering van de
doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2lid 1.

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder
dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ksrns¡. 

-3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, -
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar 

-Register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker
gebied de stichting haar zetel heeft

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 tweede alinea -
van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening -van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient uitsluitend ten goede -

te komen aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk of de rechtsopvolger van -
deze stichting. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van
de ontbonden stichting gedurende de daarvoor geldende wettelijke periode
berusten onder de jongste vereffenaar.

ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

-
bestuur of haar rechtsopvolger.
Slotverklaring
Tenslotte is door de oprichters verklaard:
1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie.
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Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie
de heer Gerinus de Vries, voornoemd, voozitter;
mevrouw Petronella Mathilde Aberson, voornoemd, secretaris;
mevrouw Ineke Kappers, voornoemd, penningmeester

Het bestuur draagt er zorg voor dat het bestuur van de vereniging zo spoedig 

-mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de aan het bestuur van de
vereniging in de statuten gestelde vereisten, voor zover het eerste bestuur
daaraan niet voldoet.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizend tien

3. Het adres van de stichting is: Achterhaven 39, 1135 XS Edam.
Aangehechte Stukken
Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, is aan deze akte één (1) -annex gehecht.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld.
DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte -vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de -verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te -
hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen
en daarna door mij, notaris, ondertekend, omelf uur v'rjftien minuten.
(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

Uitgegeven door mij, mr. Nicolette
Ferdinanda Constance van der
Heijden-Greven, kandidaat-notaris, als
waarnemer van mr. Rob Cremers, notaris te
Purmerend op heden dertien januari
tweeduizend tien.

I
2
3
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WAARVAN AKTE

Is verleden te lll op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat ik de verschenen personen de zakelijke inhoud van de akte heb meegedeeld en toegelicht
en hen heb gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, hebben de ver-
schenen personen verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van
de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en door mij, nota-
ris, ondertekend.

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)

In de jaren 2009-2011 zullen de beschermde monumenten 'kerkelijke gebouwen en kerkonderde-
len/objecten' gefaseerd instromen in de nieuwe regeling.
ln de periode I april 2010 - 31 augustus 2010 kan de subsidie aangevraagd worden. Deze aanvra-
gen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld voor toewij zingvan de subsidie. Het is be-
langrijk direct na I april de subsidieaanvraag in te dienen. Nadat de definitieve subsidiebeschikking
is ontvangen zal het subsidiebedragin z'n geheel in januari 201 I beschikbaar komen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er een instandhoudingsplan opgesteld worden.
Dit plan beschrijft de onderhoudswerkzaamheden over een periode van 6 jaar. Het bestaat uit teke-
ningen, bestek en begroting.

Het maximum aan subsidiabele kosten bedraagt € 700.000, respectievelijk € I miljoen voor groot-
schalige instandhoudingsprojecten. Het subsidiepercentage bedraagt 65 yo, derhalve dient er dus 35
% uit eigen middelen te worden bijgedragen.

Indien het maximale bedrag aan subsidiabele kosten, ter grootte van € I miljoen wordt toegewezen
zal er uit eigen middelen 350.000 bijgedragen moeten worden. In de begroting is reeds een bedrag
van225.000 ten behoeve van onderhoud en restauratie opgenomen, derhalve bedraagt het tekort
€ 125.000 over eenperiode van 6jaar.

Om het begrotingstekort van ca. 20.000 euro per jaar op te heffen kunnen de volgende maatregelen
worden genomen;

o (Sponsor)actie gericht op de inwoners en bedrijfsleven van de gemeente Edam-Volendam en
omstreken met als doel financiele middelen te verweryen voor de restauratie.

. Verkrrjging van aanvullende subsidies
o Restauratiefonds-hypotheek; 30- jarige annuïteiten hypotheek met lage rente t.b.v. financie-

ring restauratie

De nieuwe BRIM regeling is niet opgenomen in de begroting omdat een eventuele subsidie en de
hoogte daawanvooralsnog niet gegarandeerd en / of bekendzijn.Indien de definitieve beschikking
wordt afgegeven vindt er een herziening van de begroting plaats.
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Exploitatiebegroti ng SKM E 5-jaars overzicht

TOELICHTII{G EXPLOITATIE GROTE KERK 2OIO _20L5

Inleiding
De financiele projectie bestaat uit een exploitatiebegroting dat de jaren 2010 tlm 2015 weergeeft.
De exploitatiebegroting geeft inzicht in de te verwachten opbrengsten en lasten per jaar, in totaal en
gemiddeld over de te beschouwen 5 jaren.

2010 2011 2012 201? 2014 2009-2014

€ 100.000Biidraoe Prot. Gem. € 225.000 € 125.000 € 225.000

Oobrenost behee rscom missie € 45.000 € 50.000 € 52.500 € 55.000 € 55.000 € 257.500

Fondsenwe nrín o aloem een € 20.000 € 20.000 € 22.500 € 25.000 € 25.000 € 112.500

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.0 00 € 40 000Subsidie riik BRIM

€ 6000Subsidie riik BROM € 6.000

€ 6000 € c000 € 9.000 € 9000Biidraoe st. Vrienden € 9.000 e 42.000

€ 15.000 € 15.0 00Kerk van Kaas € 15.000 € 45.000

Adootieola n € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 8.000 € 26.000

Leqaten € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 18.000

Extra activiteiten € 3.000 € 5.000 € 10.000 € 10.0 00 € 10.000 € 38.000

€ 130.000 € 137.000Totaal opbrengsten € 205.000 € 201.000 € 137.000 € 810.000

Uroentieliist Onderhoud € 125.000 € '100.000 € 225.000
€Onderhoud & Restauralie

Jaarliiks onderhoud € 15.000 € 21.000 € 25.500 € 25.500 € 25.500 € 112.500
€ 35.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40_000 € 195.000Overiqe lasten

Beheerskosten € € € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 90.000
€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000Onderhoudsplan € 12.000

Rentelasten fin anc¡ erinqen €. 2.750 € 3.400 € 4.000 € 4.',t75 € 3.6s0 €. 17.975
€ 3.940 € 3.940 € 3.940 € 3.940 € 3.940Æschriivinoskosten san itai r € 19.700

Æschriivinqskosten verwarm inq € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000
€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000Afsch riivin g skst. verwa rm in g u itb re id in g ( inÍ'a rood ) € 10.000

Afschriivinoskosten keuken voorzieninq € 3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 € 15.200
€ 4.000 € 4.000 € 4.000Afsch riivin gskoste n tochtpo rtaal € 12.000

Afschriivinoskosten elektra & bevei liqinq € 2.400 € 2.400 € 4.800
€Herstel toren

Li briie €
€Noorderportaal

lnitiele kosten € 10.000 € '10.000

PR en reclame € 10.000 € 10.000 € 't0.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000

Totaal lasten € 83.690 €,217.140 € 231.240 € 133.815 € r33.290 € 799.175

Saldo €. 121.310 € 16.140- €.101.240- € 3.185 € 3.710 € 10.825

€ 105.170 € 3.930 c 7.115 € 10.E 25Cumulatief resultaat € 121.310 € 10.825
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De begroting is gebaseerd op het volgende:

o De Protestantse Gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in het achterstallig onderhoud.

Startkapitaal en "bruidschat" tezamen225.000 euro op basis van een projectplan.

o Ten behoeve van de "projecten" verstrekt de Protestantse Gemeente op basis van een pro-
jectplan de daarvoor benodigde lening (en) op basis van een investeringsplan. Lineair af te
lossen in l0 jaar. Rente in onderling overleg vast te stellen.

. Restauraties en overig onderhoud uit te voeren op basis van "het rondje om de kerk".

Opbrengsten

Opbrenest Beheersorgaan

o Het beheersorgaan is verplicht het exploitatieresultaat af te dragen aan de Stichting. Deze
bestaat o.a. uit de opbrengst van de Activiteitencommissie en de opbrengst uit verhuur. De
verwachting is, dat met het verbeteren van de faciliteiten de inkomsten zullen stijgen. In
2010 zullen de inkomsten, mede gezien het feit dat de faciliteiten nog niet gerealiseerd zijn
op het niveau van 2006 liggen. Vanaf 2010 zal de bijdrage jaarlijks toenemen. Vanaf 2013 is
een bijdrage van € 55.000 per jaar ons inziens reëel.

Fondsenwerving

o Om de doelstelling, op het gebied van onderhoud & restauratie, te kunnen realiseren heeft de
Stichting de inspanningsverplichting de daarvoor noodzakelijke fondsen te verweryen. Aan
te schrijven fondsen volgens overzicht businessplan Stichting Grote Kerk". Zie ook onder-
houd & restauratie (lasten).

Subsidie riik BROM:

o Uitgegaan wordt van een jaarlijkse rijkssubsidie voor onderhoud monumenten van €6.000
per jaar voor de jaren 2009 en 2010. Deze subsidie zal met ingang van20l1 worden vervan-
gen door de nieuwe BRIM regeling.

Subsidie riikBRM
o Met ingang van2Ûll gaat de nieuwe BRIM regeling van start. Volgens deze regeling heeft

de Grote Kerk over een periode van 6 jaar op basis van een restauratieplan slechts kans op
het verkrijgen van een rijkssubsidie van vooralsnog maximaal 650/o van vooralsnog maxi-
maal € 100.000, of te wel € 65.000. Dit subsidiebedrag wordt per jaar opgenomen in de ex-
ploitatie.

Bii drage Stichting Vrienden:

o De verwachting is dat de donatie die de Vrienden op dit moment geven aan de Grote Kerk
door hen gecontinueerd zal worden aan de Stichting. Met de Vrienden zal deze verwachting
in een regulier overleg bevestigd moeten worden.

Kerk van Kaas (Stichting Vrienden):

o Vooruitlopend op de toegezegde subsidies m.b.t. de torenrenovatie in20O3, zijn deze des-
tijds uit de actie Kerk van Kaas voorgefinancierd met ca € 80.000. Er van uitgaande dat de

Stichting Vrienden dit bedrag beschikbaar stelt voor het (groot)onderhoud is voor de periode
2011 tot en met 2013 een bedrag van € 15.000 begroot. In overleg met de Vrienden dienen
hierover afspraken gemaakt te worden.

Adoptieplan:

o De Stichting is voornemens een adoptieplan te lanceren. De kern hiervan is dat sympathisan-
ten van de Grote Kerk, zowel particulieren, bedrijfsleven, verenigingen, overheden, etc. zich
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verbinden om een onderhoudsobject van de Grote Kerk voor een periode van (minimaal) 5
jaren te adopteren tegen een vaste jaarlijkse bijdrage.

o Dit adoptieplan zalnader uitgewerkt worden in het PR en Reclameplan.
o Voorzichtige inschafting is dat dit plan na een degelijke voorbereiding kan starten in 20ll

met een opbrengst van€ 4.000, oplopend tot € 8.000 in 2015.

LegaJen:

o Een tot op heden nog niet actief aangeboorde bron van inkomsten zijn de legaten; bij actieve
werving moet het mogelijk zijn om mensen die de Grote Kerk een waÍn hart toedragen te
bewegen een deel van hun nalatenschap te schenken ten behoeve van het in stand houden
van dit prachtige monument.

o Uitgangspunt is dat met een voorzichtige start van een (egaat van€ 3.000 in 2011, dit op
moet kunnen lopen tot een totaal van € 5.000 in20l4.

Extra activiteiten:

o Het zal niet meevallen om naast de al bestaande activiteiten vele nieuwe activiteiten te ge-
nereren, zonder in conflict te komen met de belangen van onder andere de plaatselijke hore-
ca, of andere belangenorganisaties.

o Er zljntiteraard een aantal nieuwe activiteiten die ontwikkeld kunnen worden, zoals antiek
beurzen, tentoonstellingen en culturele evenementen.

¡ Een voorzichtige inschatting is dat in 2010 € 3.000, in2}Il een opbrengst van € 5.000 en
vanaf 2012 e 10.000 gerealiseerd moet kunnen worden. De uitvoering van de extra activi-
teiten berust bij het beheersorgaan.

ubsidies

o Hiermee wordt bedoeld het verkrijgen van subsidies van instellingen en fondsen genoemd in
het hoofdstuk Fondsenwerving.

o Rekening moet gehouden worden met een lange doorlooptijd voor het verkrijgen van de
subsidies en het voldoen aan een groot aantal bindende voorwaarden.

o De subsidies in de private sector worden per project aangevraagd. Volgens de ervaringscij-
fers is een subsidie van 20Yo van een project haalbaar.In dit exploitatieoverzicht zijn 5 pro-
jecten opgenomen, te weten: Sanitair, Verwarming, Keukenvoorziening, Tochçortaal en
Electra & Beveiliging (opgenomen in de projectentijst D. Bak).

o De subsidies private sector zijn verrekend met de investeringsbedragen, zie investeringen.

Startkapitaal & Bruidschat verstrekt door Protestantse Gemeente te Edam:

. De Stichting start zonder kapitaal. Om het de Stichting mogelijk te maken, de gewenste ac-
tiviteiten voor te bereiden en te starten met de realisatie stelt de Protestantse Gemeente te
Edam een bedrag van € 225.000 als bruidschat beschikbaar.

Nos aan te vullen tekorten met acties:

o Uitgaande van de tot nu toe ons ter beschikking staande cijfers zullen er altematieve acties
ontwikkeld moeten worden om de dreigende tekorten en tegenvallende prijsontwikkelingen
van20ll,2012 en20l3 te repareren.

Lasten

U¡gcnllielijgloqderhoud :

o Het op de urgentielijst vermelde uit te voeren onderhoud wordt, gebruikmakend van de
bruidsschat van de Protestantse Gemeente te Edam in twee jaren uitgevoerd.
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Onderhoud & Restauratie l

o Onderhoud & Restauratie wordt uitgevoerd op basis van "de tering naar de nering". De be-

schikbare gelden bepalen jaarlijks het budget voor de uit te voeren werkzaamheden.

Jaarliiks onderhoud Grote Kerk:

. Voor het jaarlijks (reguliere) onderhoud zalvataf 2010 een bedrag van € 15.000 worden

uitgetrokken. Vanwege extra onderhoud voorzieningen zal dit bedrag oplopen tot € 25.500

Ln2014.

Overige lasten:

o Hieronder worden verstaan o.a. energiekosten (€. 13.000), doormelding brandweer (€.

2.100), onderhoud orgels (€. 4.000), assurantien (€. 10.000), onderhoud inventaris, schoon-

maakkosten etc.

Reheerskosten:

. Gezien de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten (incl. onderhoud) is het op termijn
nodig een centrale functionaris aan te trekken die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
gang van zaken. De Beheerder legt rekening en verantwoording over zijn werkzaamheden af
aan het Stichtingsbestuur.

¡ Met ingang van 2012 is er een post personeelskosten beheerder, voor een bedrag van €
30.000 per jaar, opgenomen.

Onderhoudsplan:

o Vanwege een mogelijkheid tot verkrijgen van de Rijkssubsidie Achterstallig Onderhoud is
er door de heer D. Bak in 2008 een restauratieplan vervaardigd voor de Grote Kerk.

Bij stellen onderhoudsplan:

o Met de realisatie van het in 2008 opgestelde onderhoudsplan wordt in 2010 gestart.
¡ De eerste jaarlijkse bijstelling van het onderhoudsplan gebeurt in2011 en wordt geschat op

€ 3000 perjaar.

Rentelasten financierin gen

o Ten behoeve van de projecten is een externe financiering noodzakelijk. Met de Protestantse

Kerkgemeente is overeengekomen dat zij bereid zijn de benodigde lening (en) op basis van
een degelijk investeringsplan te verstrekken. Gemakshalve is voor de rentelasten een stel-
post van 2.5%o in de begroting opgenomen.

Financiële Stromen:

Þruidsschat v¡¡t € 225.O0f1

PG,Ë Lf"4_ing v;rn Ç IOO.OO0

Subsidies &
Epnç1.çç.n

Kos.tçn F,.L!,qlgiÊ Êehesrs
0rgê a n

tlu.tp..lrsrh

kq-5tg$. edçrqi-+ þú
Ér.edi+Êqîqn.

Stichti.rrg

Fatig s.al¡lq van
Gi!rtçn, v.erlìuur
en actívjl.gítqo
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Pro.iecten:
o l¡1het exploitatiepfal zijn op basis van de urgentielijst onderhoud van de heer D. Bak 5 pro-

jecten gedefinieerd die in de jaren 2010 tlm2013 gerealiseerd moeten worden.o De investeringenzíjn gebaseerd op 20 % subsidie uit de private sector.

' Blj tegenvallende subsidies uit de private sector en/of tegenvallende eigen opbrengsten zal
het nodig zljn de planning bij te stellen.

Initiële kosten:

o Hieronder worden de kosten verstaan die gemaakt worden in het eerste jaar, zoals oprich-
tingsakte, drukwerk, inschakelen juridische assistentie, etc. Hiervoor is ãen stelpost ïan C
10.000 opgenomen.

PR en Reclame

o Om de nodige bekendheid te geven aan de Grote Kerk, evenals het binnenhalen van subsi-
dies, realiseren van een goede website, adoptieplan en andere inkomsten te genereren is het
nodig een Reclame en PR budget beschikbaar te hebben;

¡ Voor deze post wordt jaarlijks een bedrag uitgetrokken van € 10.000. (budget)
o Budget dient gerelateerd te zijn aan de opbrengst ( op korte en lange termijn.)
. Jaarlijkse evaluatie van hoogte budget. Zo nodig aanpassen.

Project 1: maak de kerk toegankelijk

Proiect 1A: Adequaat sanitair (20101:
o Het huidige sanitair in de Grote Kerk voldoet niet aan de minimale eisen die gesteld

mogen worden Íuln een ruimte waarin diverse culfurele en andere evenementen
plaats moeten vinden;

o De realisatie van een minimale opstelling (3 dames toiletten,2 heren toiletten en 3
urinoirs, I invalide toilet) wordt begroot op € 50.000;

o Begrote subsidie private sector € 10.600,:
o Afschrijving in l0 jaar, afschrijvingskosten perjaar € 3.940,:
o Jaarlijks wordt € 1.000 gereseryeerd voor onderhoud. (Zie post jaartijks onderhoud.)

Pro-iect 1B: Verwarming voor wintergebruik (2010L
o Om de kerk niet alleen in de zomer te kunnen gebruiken, maar ook in de andere jaar-

getijden is het nodig om de kerk van een behoorlijke verwarmingsfaciliteit te ;oor-
zien;

o Inschatting (op basis van gegevens van D. Bak) voor twee nieuwe hoogrendements-
ketels) bedraagt € 70.000;

o Begrote subsidie private sector € 20.000,:
o Afschrijving in l0 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 5.000,:
o Voor een infrarood verwarming in het koor wordt een bedrag van € 25.000 begroot.
o Begrote subsidie private sector € 5.000,
o Afschrijving in 10 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 2.000,:
o Jaarlijks wordt € 1.000 gereserveerd voor onderhoud. (Zie post jaartijks onderhoud.)

Project lC: Keukenvoorziening l20l l):
o Het organiseren van evenementenvraagltevens om een keukenvoorzieningwaarbij

het in ieder geval mogelijk moet zijn om koffie en thee te maken, evenals een mini-
mum aan extra zaken zoals een afivasvoorziening en het maken van kleine snacks;

o Voor deze voorziening wordt uitgegaan van een investering van € 50.000;
o Begrote subsidie private sector € 12.000,:
o Afschrijving in l0 jaar, afschrijvingskostenper jaar € 3.g00,:

a
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o Vervolgens wordt € 5.000 per jaar opgenomen voor ¿umvullingen/kleine reparaties
en regulier onderhoud. (Zie post jaaiii¡t<s onderhoud.)

a Project lD: Tochtportaal (2012):
o Aanbrengen van een tochþortaaI onder de toren ingang van de kerk, waardoor

warmte verlies wordt beperkt;
o Voor deze voorziening is een eerste schatting van € 50.000 gemaakt.

o Begrote subsidie private sector € 10,000,:
o Aßchrijving in 10 jaar, afschrijvingskostenper jaar € 4.000,:

Project 2: Uitvoeren urgentielijst onderhoud (2011 en20l2)

o In het gedetailleerde restauratieplan staan alle tot deze groep behorende werkzaamheden
vermeld; op basis van dit restauratieplan wordt een plan van aanpak opgesteld door de
Stichting waarbij in eerste instantie getracht zal worden uitsluitend het onderhoud op de ur-
gentielijst weg te werken.

Project 3: Houd het dievengilde buiten de deur (2013)

¡ Dit project voorziet in de beveiliging van de kerk op moderne en adequate wijze en wordt
gekoppeld aan een nieuwe elektrische installatie;

o Subsidie vanuit de private sector door elektriciteit leverancier wordt onderzocht; denk aan
zonnepanelen etc.

. Voor het realiserer van dit project is een eerste schatting van € 30.000 gemaakt.
o Begrote subsidie private sector € 6.000,:
. Afschrijving in l0 jaar, afschrijvingskosten per jaar € 2.400,:

Project 4: De Grote Kerk in avondtoilet (na 2013)

¡ Met dit project wordt de verwarming van de Grote Kerk uitgebreid tot de gehele kerk;
o De verwarming uitgebreid zodat het grootste deel van de kerk verwarmd kan worden, in-

schatting €100.000;
¡ Voor dit project zalin de private sector subsidie worden gezocht.

Conclusie
Aangezien de Stichting niet over een benodigd (start) kapitaal beschikt, heeft de Protestantse Ge-
meente te Edam toegezegd een bedrag aan de Stichting beschikbaar te stellen van € 225.000 dit
uitsluitend ter dekking van de kosten achterstalligheid onderhoud & restauratie.

de e, rekening gehouden met een
eb an van D. Bak, aan urgent on-
00

Om vervolgens ook een aanvang te kunnen maken met het verbeteren van de faciliteiten, is de Pro-
testantse Gemeente te Edam bereid een lening verstrekken van maximaal €, 200.000 ten behoeve
van de investering in de projecten 14, lB, lC, lD en project 3, één en ander op basis van een, door
de PGE goedgekeurd, projectplan.

geen rekening gehoude e overheid
De Stichting ziet het als gemeente-
am-Volendam te overtu belangrijk

medebepalend is voor de uitstraling van onze gemeente. De Stichtingzal dan
haar vermogen ligt om de Gemeente Edam-Volendam tot een substantiële
ewegen.

Attentie:
Alle opgenomen bedragen zijn taakstellend.

ij

É
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overzichtLiquiditeitsbegroting SKM E

Beginsaldo

Balansen 2010-2014

€ 225.O00€ 125.000 € 100.000

-¡*^¡eProl. 
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2't1 40,0.€3A O00ç € 40.000 € 24.OOO

-ro.k 

ac m e enle zi e h i i I â o e € 109.400
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ç I noo € I ono € 26_000€ 4 000 6.000€
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€ 'to o00 10.000€ € 0_000 € 38.000il." activiteiten € 3.000 € 5.000

€ 165.254 € 1.Uö5.000€ 350.O00 € 3ö3.249 t zY5.9U9 € 1E9.669
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100 000€ffi € 125.000
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1 95 000€ç 40 000 40.000€ € 40.000 €. 40 000€ 35.000

30 000ê € 30.000 €ê € € 30.000
3.fì00€ € 3_000 000€ 3.000 € 3.000
4.175€ € 3.650 17.975€€ 2. '50 € 3.400 € 4.000

€ 't4740 14.740€ 18.740€ 63.1 60€ffi 10 940€
.000€ 50.000

70 000€€ lo./^ñ^rârmlnO
€ )5 00r}
€ 50 000€ 50 000

€ 50.00c
30000 €

=, ÉtàUlr^ & BevelllolnÕ
€
€
€

1 0.000€€ 10.oooiä#'6;ren
50 rìo0€€ 10 000 10.000€ 10.000€ 10.000€;ñ ^^ iè.|âmê € 1(

€ 161.415 1 30.89U€ 1.U50.ö3ö€€ 217.751 € zb3.34u c 277.240

€ zIJ.254 € J4.3tt4 34.Jb4€Q 13:¿.24C 't t9.9u9€ € 22.669

e
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109.400,00

1 25.000,00

3.690,00-

€

€

€€ 35.460,00

€ 45.000,00

€ 18.000,00

€ 132.249.00

1,00€

Passiva

Lening o/g

Voorziening O & R

Eigen vermogen

€
€

€
€

€
€

39.400,00
3.940,00-

50.000,00
5.000,00-

20.000,00
2.000,00-

Activa

Gebouw de Grote Kerk

Sanitair
Afschrijving sanitair

Verwarmtng
Afschrijving verwarming

Uitbr. Verwarming
Afschrijving uitbr' Verwarming

middelenLiquide

€ z3u.tlu,uu
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€ 31.520,00

€ 40.000,00

€ 16.000,00

34.200,00

119.909.00

Ealans

€ 1,00

€

€

136.460,00
100.000,00

€
€

€ 5.t70,00
€
€

€
€

€
c

€
€

39.400,00
7

50.000,00

20.000,00

38.000,00

o/g

vermogen

o&R

uitbr. Verwarmlng

keukenvoozlening

de Grote Kerk

sanitair

verwarmlng

mlddelen

Verwarming

€ 241.630,00 € 241.630,00

pêf 31 decãmþêa :¿1t12Ealans

€ 27.580,00

€ 35.000,00

€ 14.000,00

€ 30.400,00

36.000,00

22.669,00

1,00€

€

€

161.720,00

3.930,00

€
€

€

Activa

Gebouw de Grote Kerk

Sanitair
Afschrijving sanitair

Verwarming
Afschrijving venivarming

Uitbr. Verwarming
Afschrilving uitbr. Verwarming

Keukenvoorziening
Afschrijvi n g ke u ke nvoo rzien in g

Tochtportaal
Afschrijving tochtportaal
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€.

€

€
€

€
€

€
€

€
€

39.400,00
11.820,00-

50.000,00
15.000,00-

20.000,00
6.000,00-

38.000,00
7.600,00-

40.000,00
4.000,00-

a

Lening o/g
Voorziening O & R

Eigen vermogen

Passrva

€ 165.650,00 € 1tt5.õ50.00
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b€ 23.640,00

€ 30.000,00

€ 12.000,00
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€ 32.000,00

'1,00€

€

€
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28.254,00
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€
€
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Activa

Gebouw de Grote Kerk

Sanitair
Afschrijving sanitair

Afsch rijvin g verwarm in g

Uitbr. Venararming
Afschrijving uitbr. Verwarming

Keukenvoorziening
\fschrijvin g keukenvoorzienin g

Afschrijving tochtportaal

Elekka & Beveiliging
Afschrijving

Liquide middelen
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Verwarming

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
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I 5.760;00-

50.000,00
20.000,00-

20.000,00
8.000,00-
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11.400,00.

40.000,00
8.000,00.

24.000,00
2.400,00-

a
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Voorziening O & R

Eigen vermogen
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€ 19.700,00

€ 25.000,00

€ 10.000,00
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€ 28.000,00

1,00€

€

€

19.200,00

34.364,00
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1 0.825,00

€
€

€

Gebouw de Grote Kerk

Afschrijving sanitair
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Afschrijving verwarming

Uitbr. Venrvarming
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Keukenvoorziening
Afsch rijving keukenvoorlen in g

Tochtportaal
Afschrijving tochtportaal

Elektra & Beveiliging
Afschrijving

Liquide middelen

Sanitair €
€

€
€

€
c

€
€

€
€

€
€

39.400,00
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25.000,00-

20.000,00
10.000,00.

38.000,00
15.200,00-

40.000,00
12.000,00-

24.000,00
4.800,00-

a

Lening o/g
Voorziening O & R

Eigen vermogen

€ 159.065,00 € 159.065,00
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Project jaar Bed.rag

Adequaat sanitair

Verwarming

Uitbreiding venrvarming

Ke-ukenvoorziening

Tochtportaal

Eleklra & Eevei

êo
E o

Subsidie te financieren

Saldo er31 december
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2010 2011
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2013 201-t 2015

3 3 lllËl I
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