Programma algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen op
15 oktober 2020 in de Walburgiskerk.
19.15 - 19.30 !

Inloop met koffie/thee.

19.30 - 20.15 !

Algemene Ledenvergadering.

20.15 - 20.30 !

Pauze met koffie/thee.

20.30 - 22.00 !

Lezing Jan Kreijenbroek

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de leden van de Vereniging Vrienden
Walburgiskerk Zutphen op 15 oktober 2020 van 19.30 tot 20.15 uur.
1.!

Opening

2.!

Verslag ledenvergadering 10 oktober 2019.

3.!

Mededelingen.

4.

Jaarverslag 2019:

!
!
!

1.!
2.!
3!

!

Ter informatie is de door het bestuur vastgestelde begroting 2020 bijgevoegd.

5.!

Benoeming lid kascommissie.

6. !
!
!
!
!
!

Vaststelling contributie 2020.

7. !

Rondvraag.

Verslag van het bestuur;
Financieel jaarverslag;
Verklaring kascommissie.

In de statuten (art.8 lid 2) is bepaald dat de algemene vergadering de hoogte van
de contributie vaststelt.
Het bestuur stelt voor de jaarlijkse contributie op het huidige niveau van € 25,00 te
handhaven.

Verslag van de eerste vergadering van de leden van de Vereniging Vrienden
Walburgiskerk Zutphen op 10 oktober 2019 van 19.30 tot 20.15 uur.
Aanwezig zijn 15 leden en de heren Vrieze (voorzitter Stichting Walburgiskerk Zutphen) en
Krans (secretaris Stichting Walburgiskerk Zutphen).
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Voorstellen leden van het bestuur.

De leden van het bestuur stellen zich voor:
Arnold Gerritsen (voorzitter)
Max Assies (secretaris)
Fons Spliet (penningmeester)
Jacqueline van Overbeek de Meyer (lid)
Charlotte van Dijk (lid)
3.

Terugblik op het ontstaan van de vereniging.

De voorzitter geeft een toelichting op het initiatief van de Stichting Walburgiskerk Zutphen
om de Vereniging Vrienden op te richten. De vereniging is met name opgericht om
iedereen die zich betrokken voelt bij de Walburgiskerk te binden en waar mogelijk de
betrokkenheid te bevorderen. Voorts kan in specifieke gevallen op de vereniging een
beroep worden gedaan.
Vervolgens geeft hij een kort overzicht van de verschillende activiteiten die nodig waren
om de vereniging daadwerkelijk te kunnen starten. Het formuleren van de doelstelling, de
statuten, het beleidsplan en de totstandkoming van de folder/pasjes en het openen van
een bankrekening vergden de nodige tijd. In februari is de vereniging officieel van start
gegaan.
Er zijn nu 30 leden, uiteraard zijn de inspanningen erop gericht dit aantal de komende tijd
te vergroten.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Charlotte van Dijk die een toelichting op het
beleidsplan van de Vereniging zal geven
4.!
!
!

Beleidsplan V.V. Walburgiskerk Zutphen 2019 - 2023
(het beleidsplan staat op de site Walburgiskerk.nl onder het kopje
Vriendenvereniging).

Charlotte van Dijk schetst de totstandkoming van het beleidsplan.
Het beleidsplan sluit aan op het beleidsplan van de Stichting Walburgiskerk die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van de kerk.
Uiteraard wordt in het kader van het beleidsplan nauw samen gewerkt met de Stichting de
Librije en de Stichting Baderorgel.
De Stichting Walburgiskerk die in 2016 is opgericht, onder de vlag van de Stichting Oude
Gelderse Kerken, eigenaar van de kerk, heeft sinds die tijd een aantal ingrijpende
aanpassingen van de kerk gerealiseerd. De hoofdingang is naar het ‘s Gravenhof
verplaatst, de museumwinkel is ingericht en de verwarming in de kerk vernieuwd.

De kerk maakt verder inmiddels onderdeel uit van het Stichting Erfgoed Gelderland en het
Grootste Museum van Nederland. Deze laatste stichting, een initiatief van het museum
Catharijneconvent in Utrecht, verenigd 13 kerken en synagoges in Nederland en biedt
voor deze instellingen landelijk een belangrijk platform.
Het doel van vereniging om een netwerk te vormen van betrokkenen bij de kerk zal met
name worden gerealiseerd door bijeenkomsten voor de leden te organiseren en de leden
over evenementen in de kerk te informeren. Uiteraard zullen ook de donateurs van de
Librije en het Baderorgel en de vrijwilligers in de kerk hierbij worden betrokken.
Tenslotte heeft de vereniging inmiddels ook een plaats op de internetsite van de
Walburgiskerk waar de statuten, het huishoudelijk reglement en in de toekomst de
nieuwsbrief kunnen worden gevonden.
De voorzitter bedankt Charlotte voor de toelichting en geeft de gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Door een van de aanwezigen wordt gewezen op een onjuiste verwijzing op pagina 4 van
het beleidsplan onder het punt contributie. Hier wordt verwezen naar 3 en dit moet artikel 2
van de statuten zijn.(volgens mij is de verwijzing juist want deze verwijst naar punt 3 van
het beleidsplan niet naar het huishoudelijk reglement of statuten)

5.

Benoeming leden onderzoeks-/kascommissie.

De voorzitter stelt vervolgens de benoeming van leden van de onderzoeks-/kascommissie
aan de orde.
De heren Van Hasselt en Bögeman zijn bereid om in de onderzoeks-/kascommissie plaats
te nemen.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van deze heren als leden van de
onderzoeks-/kascommissie.
6. Toelichting Beleidsplan Stichting Walburgiskerk Zutphen.
De voorzitter geeft aansluitend de voorzitter van de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de
heer Vrieze, het woord om het onlangs gereedgekomen beleidsplan van de Stichting toe
te lichten.
De heer Vrieze schetst, aan de hand van een presentatie (kunnen we die bijvoegen?), een
beeld van het beleidsplan van de stichting zoals dat het afgelopen jaar is ontwikkeld.
Samengevat is het doel van de stichting Walburgiskerk om voor de Stichting Oude
Gelderse Kerken een lonende exploitatie te realiseren.
Dit betekent dat de stichting voor een breed publiek (jong en oud) een groot scala aan
activiteiten zal (laten) ontwikkelen.
De basis is dat de kerk de schatkamer van Zutphen is en de speerpunten zijn daarin dat
de kerk: een huis is voor iedereen, een museale functie heeft en commerciële activiteiten
mogelijk zijn.

De heer Vrieze benadrukt afsluitend het grote belang van de vrijwilligers in de gehele
organisatie. Dit geldt voor zowel de kerk, de Librije, het Baderorgel en het
klokkenluidersgilde.
De voorzitter bedankt de heer Vrieze voor zijn uitgebreide toelichting.
7. Rondvraag.
De voorzitter vraagt of er nog vragen of ideeën zijn voor activiteiten van de vereniging.
Hij wil in elk geval nog graag het Kerstboomfestival onder de aandacht brengen dat van 13
december tot 4 januari in de kerk zal worden gehouden. Organisaties en instellingen
kunnen dat een ter beschikking gestelde kerstboom versieren.
De Vereniging Vrienden zal in elk geval een kerstboom versieren.
Een van de aanwezigen stelt voor om ook scholen hiervoor te interesseren.
Aansluitend geeft een lid aan te hebben genoten van de onlangs georganiseerde
erfgoeddag. Zij zou het op prijs stellen als ook de vereniging evenementen organiseert
waarin aandacht is voor archeologische aspecten van de kerk.
De voorzitter zegt dat deze suggestie zal worden meegenomen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Jaarverslag 2019 Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen.
Verslag van het bestuur.
Voorwoord van de voorzitter.
Nog geen jaar na de oprichting van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen
verkeert de vereniging in een volledig andere situatie dan bij de oprichting de verwachting
was.
Door de COVID19 crisis is de doelstelling van de Vereniging in een geheel ander licht
komen te staan. Het bijeenbrengen van geïnteresseerden in en liefhebbers van een
belangrijk cultuurgoed in Zutphen, de Walburgiskerk, is nog steeds doelstelling, maar de
omstandigheden waaronder dit moet worden gerealiseerd zijn ingrijpend gewijzigd.
Dit geldt zowel voor de wijze waarop de vrienden bij elkaar kunnen worden gebracht als
voor de noodzaak om de kerk te ondersteunen in de komende (naar verwachting slechte)
economische omstandigheden.
Weliswaar zijn de omgevingsfactoren volledig gewijzigd, het belang om als vrienden ons
voor de instandhouding van de kerk in te zetten, is zo niet groter dan wel in elk geval
hetzelfde gebleven.
Wij hadden het eerste jaarverslag graag op een andere wijze willen openen, helaas noopt
de realiteit ons om de ernst van de situatie onder ogen te zien.
Dit neemt niet weg dat we op het eerste jaar van de “jonge” vereniging met een zekere
tevredenheid terug kunnen kijken. Het volgende heeft zich namelijk in 2019 ten aanzien
van de vereniging voltrokken.
Oprichting
Na de vorming van een voorlopig bestuur in de loop van 2018 is de vereniging op 15
februari 2019, met het passeren van de akte van oprichting bij de notaris, formeel
opgericht.

In de akte van oprichting zijn de statuten, zoals die door het voorlopige bestuur in overleg
met het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen zijn opgesteld, vastgelegd.
Als onderdeel van de akte is tevens opgenomen dat voor de eerste maal tot bestuurders
zijn benoemd:
de heer Arnold Gerritsen, voorzitter
de heer Max Assies, secretaris
de heer Fons Spliet, penningmeester
mevrouw Jacqueline van Overbeek de Meijer, bestuurslid
mevrouw Charlotte van Dijk, bestuurslid

Aan de vergaderingen van het bestuur neemt tevens permanent een vertegenwoordiger
van het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen deel, thans de heer Kees Vos.
Statuten en huishoudelijk reglement.
Het bestuur heeft zich voor de oprichting met name gericht op het voorbereiden van de
statuten, het huishoudelijk reglement en de inrichting van de vereniging zoals het
verkrijgen van een bankrekening, een email-adres ed. Tevens is veel aandacht besteed
aan de wijze waarop de leden voor de vereniging konden worden geworven.
Hiervoor is naast een website (onderdeel van de website van de Stichting) een folder en
een (digitale) ledenadministratie ontwikkeld.
Beleidsplan Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 2019 -2023.
Na de geschetste eerste formele stappen heeft het bestuur zich gericht op de
totstandkoming van het eerste beleidsplan voor de vereniging. In het beleidsplan wordt de
wijze waarop de vereniging de komende jaren wil gaan handelen nader geformuleerd.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
De genoemde documenten zijn terug te vinden op de site van de Walburgiskerk onder het
onderdeel Vriendenvereniging.
Ontwikkeling ledenaantal
De leden hebben zich op verschillende manieren zowel schriftelijk middels de folder als
per email aangemeld. Tot begin van 2020 was er een voortdurend aantal aanmeldingen
die tot het huidige aantal van 47 leden heeft geleid.
De aanmeldingen vonden met name plaats naar aanleiding van evenementen waar de
vereniging zich presenteerde of spontaan naar aanleiding van het bezoeken aan de kerk.
Aan een gestructureerde campagne om vrienden te werven is het bestuur nog niet
toegekomen.

Activiteiten.
De vereniging heeft in 2019 nog maar een beperkt aantal activiteiten voor leden
georganiseerd en een aantal ook voor niet-leden toegankelijke. Deze werden naar
verhouding goed bezocht en hebben geleid tot het versterken van de band tussen de
vrienden onderling en met de kerk.
Zo werd op 10 oktober 2019 de eerste algemene ledenvergadering gehouden waar 15
leden aanwezig waren. Na het formele gedeelte van de bijeenkomst werd door de heer
Michel Groothedde, stadsarcheoloog, een boeiende inleiding gehouden over de
archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens de aanleg van de vloerverwarming in
2018.

In december heeft de vereniging deelgenomen aan het succesvolle Kerstbomenfestival en
daarvoor een kerstboom opgetuigd.
Toekomst
De gevolgen van de COVID 19 crisis nopen tot een herbezinning op de wijze waarop de
vereniging activiteiten kan ontplooien op de korte termijn en wellicht ook op de langere
termijn.
Uiteraard hangt een en ander nauw samen met de wijze waarop de Walburgiskerk de
komende tijd kan worden gebruikt. Hierover vindt nadrukkelijk overleg plaats met de
Stichting en de gebruikers, o.a. de Librije en het Baderorgel.
De vereniging zal alles in het werk stellen om waar mogelijk dit te ondersteunen en de
vrienden van kerk de gelegenheid te bieden om van het moois in en rond de kerk te
kunnen blijven genieten.

