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Stichting “de klok moet luiden”
Sint Maartensbrug
Beleidsplan 2020 –2023

Nederlands Hervormde kerk aan de Grote Sloot 233 in Sint Maartensbrug.
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Inleiding.
De Stichting “de klok moet luiden” is op 27 december 1976 opgericht. De aanleiding was het feit dat
de staat van onderhoud van de Nederlands Hervormde kerk in het dorp, dermate slecht was dat de
gemeente het gebruik van de kerk verbood. Dit had met name te maken met de ophanging van de
kerkklok, die zo slecht was dat de gemeente bang was dat deze bij het luiden naar beneden zou
kunnen storten. De naam van de stichting verwijst naar dit feit.
De kerk was tot dat moment eigendom van het Waterschap, dat op historische gronden de
verplichting had om de kerk en de bijbehorende pastorie te onderhouden. Uiteindelijk is de kerk
overgegaan in eigendom van de Stichting en is men met de restauratie gestart. Het heeft echter tot
1993 geduurd voor de kerk weer in gebruik genomen kon worden.
Op 3 januari 1990 is de Stichting Zijper Kerken opgericht, waarna de kerk is overgedragen in
eigendom aan de Stichting Zijper Kerken, net zoals de kerken in Burgerbrug en Oudesluis. De
Stichting Zijper kerken is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenzijde
van deze kerken en waar nodig ook voor groot onderhoud van de binnenzijde.
De Stichting De klok moet luiden, is vanaf het moment dat de kerk is overgedragen aan de Zijper
Kerken, verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de binnenzijde, maar heeft ook tot doel om
de kerk door en voor het dorp te laten gebruiken. Na het wegvallen van gemeentelijke subsidies rond
2014, is het ook noodzaak geworden om gelden te genereren door het organiseren van activiteiten in
de kerk. Door het organiseren van diverse activiteiten blijft de kerk nu onderdeel van het plaatselijke
dorpsleven.

Korte omschrijving van de kerk in beheer en de eigendommen.
Het kerkje in Sint Maartensbrug is en rijksmonument (nummer 41938) en in de kerk bevinden zich
diverse inventaris onderdelen uit de zeventiende eeuw. Dit zijn bijvoorbeeld een eikenhouten
preekstoel, het doophek, twee koperen lezenaars en een koperen doopbekkenhouder. In de kerk
bevindt zich een harmonium en in de toren een klein mechanisch uurwerk uit 1872.
De stichting de klok moet luiden is dus verantwoordelijk voor het behoud van de inventaris, maar
moet tegelijkertijd proberen om het kerkje op een zo veelzijdig mogelijke wijze in te zetten bij
exposities, huwelijken, begrafenissen, muziek optredens, lezingen en een kerstviering.
Dit betekent dat er concessies gedaan moeten worden met de monumentale uitstraling aan de
binnenzijde. Dit door bijvoorbeeld een muziek installatie, projectieschermen de opgehangen zijn,
podiumverlichting die is aangebracht en een gordijn dat voor de optredens voor de preekstoel
gehangen wordt. Vooralsnog gaat dit echter uitstekend samen, ook als omdat bij huwelijk of afscheid
steeds meer gevraagd wordt om muziek en beelden middels beamers.
Nadat in 1975 de gemeente een luidverbod had afgekondigd vanwege instortingsgevaar, hebben
vrijwilligers van de stichting de klok moet luiden grote delen van het gebouw hersteld. Ook hier is
bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen betrokken geweest bij de restauratie van de belangrijkste
delen. Niet alleen de toren is vernieuwd, ook delen van muren, het dak en de consistoriekamer zijn
vernieuwd. Wel zijn de oude pannen zoveel mogelijk weer terug gelegd in de jaren zeventig en
daardoor was het dak na 2016 erg slecht geworden. Door ouderdom en veel beweging door harde
wind waren de pannen versleten en vielen er regelmatig pannen af bij storm.
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Omdat na 1990 het eigendom van de kerk is overgegaan naar de Stichting Zijper Kerken, is in 2019
door deze Stichting dan ook het dak van de kerk vernieuwd. Hierbij zijn tevens 42 speciale
gierzwaluw dakpannen gelegd op de Noordzijde om verloren gegane nesten te compenseren. Ook is
het houtwerk van goten en toren hersteld en alle buitenschilderwerk verricht. De kerk kan nu weer
een generatie mee.
Binnen in de kerk zal in 2020 een deel van het stucwerk (Westzijde) vervangen worden, zullen de
ramen geschilderd worden en zullen alle muren weer van witkalk worden voorzien.
Deze renovatie van dak en toren is tegelijkertijd met de renovatie van het dak van de Hervormde
kerk in Burgerbrug uitgevoerd. Dit kon worden gerealiseerd doordat de provincie Noord-Holland en
de gemeente Schagen fors hebben bijgedragen in de kosten en er een onderhoudssubsidie wordt
verstrekt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Missie en strategie
Het doel van de Stichting De klok moet luiden, is het behoud van de Hervormde kerk in Sint
Maartensbrug en het organiseren van activiteiten om de kerk een onderdeel te laten blijven van het
plaatselijke dorpsleven, zonder dat dit gebouw nog een godsdienstige functie heeft.
Een dorp wordt bijeen gehouden door de mensen in het dorp, door het verenigingsleven en het
gevoel van de mensen dat een dorp meer is dan een verzameling huizen. De kerkjes zorgen voor een
herkenbare skyline van de dorpjes en het gevoel van “thuis” zijn.
Het bestuur van de stichting De klok moet luiden bestaat uit vrijwilligers uit het dorp Sint
Maartensbrug. Deze mensen helpen bij het klein onderhoud en het organiseren van activiteiten.
Omdat het vrijwilligers zijn, laat de Stichting De klok moet luiden zich dan ook bij staan door
professionals voor inspecties en onderhoud van bijvoorbeeld het uurwerk.
Zoals eerder gesteld ontvangt de Stichting De klok moet luiden geen subsidies meer van gemeente of
andere verstrekkers en moet zij zelf voldoende inkomsten genereren door het organiseren van
activiteiten of de verhuur van de kerk of consistoriekamer.
De Stichting De klok moet luiten heeft de ANBI status gekregen van de belastingdienst. Deze status
zorgt ervoor dat giften fiscaal vriendelijk kunnen worden verstrekt.

De organisatie van de Stichting De klok moet luiden
De bestuurders van de Stichting zijn allemaal vrijwilligers die onbetaald en zonder kostenvergoeding
zich inspannen voor de Stichting. De bestuursleden worden benoemd zoals in de statuten is
voorgeschreven.
Het bestuur bestaat uit onderstaande personen;
Dhr. G. Schuijt
voorzitter
Mw. S. Wokke-Roozendaal
secretaris
Mw. A. Vader-Veuger
penningmeester
Dhr. J. Veuger
technisch adviseur
Mw. L. Raat
bestuurslid
Mw. A. Duiveman
bestuurslid
Dhr. S. Jonker
bestuurslid
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De Stichting De Klok moet luiden heeft geen medewerkers in dienst of een vaste adviseur. Het
bestuur van de Stichting laat zich bij staan door onbetaalde adviseurs voor klein onderhoud en door
betaalde adviseurs of bureaus voor het maken van inspectierapporten waar specifieke kennis voor
nodig is. Waar mogelijk wordt klein onderhoud door de vrijwilligers uitgevoerd.

Activiteiten van de Stichting De klok moet luiden
De belangrijkste activiteiten van de Stichting De klok moet luiden zijn het onderhouden van de
binnenzijde van de kerk, bijvoorbeeld;
- Schilderwerk
- Schoonmaken van de kerk
- Versieren van de kerk voor gelegenheden
- Onderhoud klein schilderwerk en houtwerk buitenzijde
- Regelen onderhoud noodverlichting en blusmiddelen
En het organiseren van activiteiten in het kerkje. Voorbeelden van deze activiteiten zijn;
- Een serie van optredens vanaf oktober tot en met april, gewoonlijk zijn dit een zestal
muzikale optredens. De bestuursleden helpen hierbij met pr, entree gelden, schenken van
koffie etc.
- Kerstviering op kerstavond met muzikale optredens van kinderen en jongeren van het dorp.
Hierbij organiseert het bestuur de avond en oefent met de optredende kinderen.
- Zomerkunst Zijper Kerken, waarbij eens in de twee jaar met de andere kerken in de polder
Zijpe een drietal zondagen exposities in de kerken worden georganiseerd.
- Verhuur van de kerk voor huwelijken of begrafenissen.
- Verhuur ten behoeve van exposities of bijvoorbeeld huiskamerconcerten, waarbij het
bestuur helpt bij de inrichting van de kerk.

De Stichting Zijper Kerken is het platform waarin de lokale Stichtingen elkaar spreken en de eigen
activiteiten onderling afstemmen. Voorbeelden hiervan is de wijze van verzekeren, kennis over
onderhoud, kennis partners en onderhoudspartners delen en het afstemmen van optredens etc. inde
kerkjes waarmee wat gelden gegenereerd kunnen door de lokale stichtingen. Bij dit overleg zijn ook
mensen aanwezig die het kerkje van Schagerbrug vertegenwoordigen, zodat ook die activiteiten
worden afgestemd met de overige kerkjes.

Toegankelijkheid monument
De Stichting De klok moet luiden onderhoudt de binnenzijde van de kerk en beheert het gebouw.
Jaarlijks worden exposities, voordrachten en optredens georganiseerd, deels om geld te genereren,
maar vooral om de kerk gebruikt te laten worden en deel te laten zijn van het dorpsleven. De kerk is
op deze wijze minimaal 10 maal per jaar toegankelijk voor publiek, waaronder ook met de landelijke
monumentendagen.

Financieel beleid
De Stichting De klok moet luiden heeft geen winstoogmerk, maar heeft alleen ten doel om de in haar
eigendom zijnde kerkjes te restaureren en te onderhouden, om deze te behouden voor de dorpen.
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De middelen van de Stichting worden volgens de statuten gevormd door;
- Subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen.
- Baten uit verhuur van ruimten en organiseren van activiteiten.
- Schenkingen, legaten en erfstellingen.
- Alle overige bijdragen, baten en inkomsten.
Doordat er geen sprake meer is van subsidies vanuit de gemeente of andere verstrekkers, is de
Stichting De klok moet luiden geheel afhankelijk geworden van de opbrengsten uit verhuur en het
organiseren van activiteiten. Sinds 2019 lukt het om de baten hieruit hoger te laten zijn dan de
jaarlijkse kosten, er is alleen nog een tekort doordat er fors is geïnvesteerd in zaken die de locatie
aantrekkelijker maken voor optredende artiesten en het publiek.
Het organiseren van al deze activiteiten vraagt echter wel veel inzet van de vrijwillige bestuursleden,
net als het klein onderhoud en alle overige activiteiten die bij een bestuursfunctie behoren.
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als
bestuurslid, maar krijgen eventueel gemaakt kosten wel vergoed (artikel 9 van de statuten).
Bij ontbinding en vereffening is in de statuten bepaald dat een eventueel resterend saldo over
gemaakt moet worden naar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
De financiën van de Stichting De klok moet luiden worden beheerd door de penningmeester, waarbij
voor betalingen goedkeuring nodig is van de voorzitter (twee paar ogen principe).
De Stichting De klok moet luiden beschikt over een rekening courant en een hieraan gekoppelde
spaarrekening, om waar mogelijk rente op de gelden te verkrijgen. De penningmeester is gemachtigd
om overboekingen tussen deze twee rekeningen eigenmachtig te doen.
De penningmeester verzorgd twee maal per jaar een financieel verslag, na afloop van het boekjaar
en tussentijds in de zomer vergadering. Het door de penningmeester aangeboden financiële verslag
over het boekjaar wordt door een kascommissie beoordeeld. Deze commissie wordt gevormd door
twee van de overige bestuursleden.

Financiële stand van zaken
De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Stichting De klok moet luiden is als onderstaand.
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2019

€
€
€
€
€

23794,74
22313,77
20451,51
21422,49
20028,83

Er is sprake van jaarlijkse uitgaven die voor alle de kerk gedaan worden, dit zijn;
-

Kosten verwarming, licht en water
Jaarlijkse onderhoudskosten
Bankkosten
Kosten website en promotie
Totale vaste kosten
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Verder zijn er jaarlijks wisselende uitgaven zoals;
- Inkoop t.b.v. optredens en andere activiteiten
- Aanschaf materialen en materieel om kerk aantrekkelijk te houden als locatie voor optredens
Hoewel het vermogen van de Stichting De klok moet luiden de afgelopen jaren wat is gedaald, is dit
vooral een gevolg van de gedane investeringen die nodig waren om als locatie voor muziek
optredens, aantrekkelijk te zijn voor zowel artiesten als publiek. Verwacht wordt dat vanaf 2020 er
een jaarlijks klein overschot zal kunnen worden gerealiseerd en de exploitatie toekomst bestendig zal
zijn.
De kosten voor inspecties en onderhoud van het kerkgebouw zelf worden door de Stichting Zijper
Kerken opgebracht, net als de kosten van de verzekering en onroerende zaak belasting.

Toekomstverwachting
De Stichting De klok moet luiden bestaat nu bijna 45 jaar en de toestand van de kerk die zij beheert is
redelijk tot goed. Het dak is in 2019 hersteld en de pannen liggen nu allemaal middels haken vast.
Het houtwerk buiten is hersteld en het schilderwerk buiten is gedaan. Er moeten nog
werkzaamheden aan de binnenkant verricht worden, maar uitstel daarvan zal de toestand van de
kerk niet beïnvloeden en deze werkzaamheden zullen binnen een tot twee jaar worden uitgevoerd.
De verwachting is dan ook dat de Stichting De klok moet luiden haar werkzaamheden op de huidige
voet zal kunnen voortzetten en dat de kerk de komende decennia het beeld van het dorp zal blijven
bepalen en onderdeel zal blijven van het dorpsleven.
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