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VAN DE VOORZITTER
Beilen, juli 2022

Eindelijk los in 2021
Na vele jaren voorbereiding konden we in 2021 eindelijk de eerste voorstellingen houden in
de Stefanuskerk. De voorbereidingen voor de herinrichting zijn gestart in 2017. Per januari
2018 is de Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) verantwoordelijk voor de exploitatie.
In mei 2021 hebben we de herinrichtingswerkzaamheden afgerond en een maand later
konden we met de voorstelling ‘Mijn liefde is een koorts’ direct groots uitpakken. Deze
productie gold als afsluiting van de voorstellingenreeks in het kader van Midden-Drenthe
culturele gemeente van de provincie Drenthe. Er was veel waardering voor de productie,
maar zeker ook voor de locatie. Een prachtige start voor ons, het stichtingsbestuur, en de
vele vrijwilligers die ons steunen.
Ondanks dat we gehinderd werden door een corona-lockdown in het najaar kunnen we toch
nog terugkijken op een aantal mooie concerten, bijeenkomsten en kerkdiensten in de
Stefanuskerk.
Doel van de Stichting
Het monumentale kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Beilen-HijkenHooghalen. Het kerkbestuur heeft de beheersstichting SSB opgericht. In de
Gebruiksovereenkomst is een dubbel doel geformuleerd voor de Stefanuskerk:
1. Creëer een plek voor een breed maatschappelijk gebruik in Beilen en de regio
2. Garant staan voor een sluitende exploitatie en goed beheer van het monument
Vrijwilligers, Vrienden en andere partners
In de korte tijd dat we nu actief zijn, hebben we wel gemerkt dat vrijwilligers cruciaal zijn
voor onze activiteiten. De grote diversiteit aan activiteiten en de grote multifunctionaliteit
van de kerkruimte betekent ook dat de ruimte steeds anders ingericht kan worden.
Daarnaast worden onze activiteiten ondersteund door de Vrienden van de Stefanuskerk. Ze
verschaffen ons financiële middelen om onze doelen te kunnen nastreven.
Inmiddels werken we samen met diverse andere organisaties bij nieuwe activiteiten. Met de
Stichting Podia organiseren we regelmatig filmavonden.
2022 belooft al veel moois
In 2022 staan er al veel mooie activiteiten en evenementen geagendeerd. Als SSB-bestuur
krijgen we veel complimenten van gebruikers en bezoekers. Dat sterkt ons in de ambitie om
samen met velen die zich nauw verbonden voelen met de Stefanuskerk, er een mooi jaar
van te maken. Zien we u tijdens een van de concerten, voorstellingen of erediensten? Meer
informatie vindt u op www.stefanuskerkbeilen.nl.
Namens het bestuur van Stichting Stefanuskerk Beilen,
Jan Drogt, voorzitter
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2021
1.1

Wat doen we?

Meer dan 5 eeuwen domineert de monumentale Stefanuskerk al het centrum van Beilen. Als
enig cultuurhistorisch erfgoed in het dorp is het een beeldbepalend pand waar in de historie
veel belangrijke zaken hebben plaatsgevonden. Voor de instandhouding van de kerk hebben
zich door de eeuwen heen veel mensen ingezet, maar door teruglopende inkomsten wordt
het steeds moeilijker om het gebouw in stand te houden.
De PG Beilen-Hijken-Hooghalen (PG BHH) is eigenaar van de Stefanuskerk. De Stichting
Stefanuskerk Beilen (SSB) richt zich op de instandhouding van deze mooie monumentale
kerk. Door bijvoorbeeld het kerkgebouw te verhuren om een breed scala aan evenementen
en culturele activiteiten te (laten) organiseren.
De Stefanuskerk Beilen in Midden-Drenthe is een prachtige locatie voor het organiseren van
evenementen. Het culturele hart en oudste gebouw van Beilen.

1.2

Hoe wij werken

De Stefanuskerk is tegen een vergoeding beschikbaar voor instellingen en particulieren voor
activiteiten, die passen bij het karakter en functie van het historische gebouw. Niet alleen
voor plechtigheden ter gelegenheid van een huwelijk, doop en uitvaart, maar ook voor
culturele evenementen zoals concerten en exposities, recepties, conferenties, lezingen en
vergaderingen.

Werkgroep SKC (Stefanuskerk Kunst en Cultuur)
Sinds 2009 organiseert deze werkgroep allerlei voorstellingen in de mooie oude kerk.
Kwaliteit staat daarbij voorop. Per seizoen (september t/m mei) organiseren zij 6 of 7
voorstellingen. Muziek en toneel vormen daarbij de hoofdmoot. Soms is er een lezing.
Daar tussendoor in de rustige zomermaanden enkele exposities. De kerk is uitermate
geschikt voor het exposeren van schilderijen, etsen, foto’s of beelden. Steeds roemen de
kunstenaars de prachtige lichtinval in de kerk.

Waardevolle hulp van vrijwilligers
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bijeenkomsten in de kerk van voor tot achter
georganiseerd kunnen worden. Naast de vrijwilligers in het bestuur, is er een
beheerdersgroep van 3 man (Harjan Scholing, Derk Kuipers en Bas Ploeg) die het
aanspreekpunt zijn tijdens de bijeenkomsten. Verder is er een vaste groep vrijwilligers waar
telkens een beroep op gedaan kan worden voor wisselende activiteiten, zoals klaarzetten van
stoelen, koffieschenken, hand- en spandiensten.
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1.3

Middelen van de stichting

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen (PG BHH) is eigenaar van de
Stefanuskerk en er blijven erediensten gehouden worden in de Stefanuskerk, maar het
gebruik mag worden verbreed. De Stichting Stefanuskerk Beilen (SSB) is vanaf 1 januari
2018 verantwoordelijk voor de exploitatie van het monument. De financiële middelen worden
verkregen door een jaarlijkse bijdrage van de PG BHH, de jaarlijkse bijdrage van Vrienden
van de Stefanuskerk en door de opbrengsten uit verhuur en overige activiteiten.

1.4

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Stefanuskerk Beilen bestaat uit 5 bestuursleden met allemaal
hun eigen aandachtsgebied. Een lid van de werkgroep SKC is actief toehoorder van de
vergadering.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden (van links naar rechts): Gerrie Kreuze, Jolanda
Metselaar, Jan Heusinkveld (penningmeester), Ko Gijzel (werkgroep SKC), Gerda Seubring
(secretaris) en Jan Drogt (voorzitter)
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1.5

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert iedere maand. Daarbij worden o.a. de aankomende evenementen
besproken en taken verdeeld.
Harold Bos is in 2021 afgetreden als penningmeester. Jan Heusinkveld heeft zijn taken per 1
januari 2021 overgenomen.
Andere onderwerpen die in 2021 door het bestuur werden behandeld waren o.a. de
(evenementen)kalender, de communicatie- en promotiemogelijkheden, de jaarcijfers van het
afgelopen jaar en de herinrichting ideeën, afspraken met de beheerders en vrijwilligers en
begroting voor 2022.

1.6

Beloningsbeleid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

1.7

Communicatie en promotie

Op verschillende manieren worden de bijeenkomsten en mogelijkheden in de Stefanuskerk
gepromoot en wordt de stichting onder de aandacht gebracht bij inwoners van Beilen en
omstreken en cultuurliefhebbers. Dat gebeurt o.a. via (online) communicatiekanalen, de emailingen die maandelijks naar geïnteresseerden wordt verstuurd, via persberichten en via
campagnes op social media (Facebook en Instagram).

1.8

Vrienden van de Stefanuskerk

Vrienden van de Stefanuskerk helpen de kerk te behouden door een jaarlijkse financiële
bijdrage. Per ultimo 2021 hadden we 77 vrienden met een toegezegde bijdrage van totaal
€2.925.
Vrienden van de Stefanuskerk ontvangen ieder jaar een paar keer de mogelijkheid om
speciale of tegen een gereduceerd bedrag bijeenkomsten bij te wonen.
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JAARREKENING 2021
Balans
Na resultaatbestemming.
Balans activa
31-12-2021
Vaste activa
Materiële vaste activa

45.200

31-12-2020

0
45.200

Vlottende activa
Liquide middelen

26.842

Activa

Balans passiva

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Overige reserves

0
18.368

0
90.832

26.842

90.832

72.042

90.832

31-12-2021

31-12-2020

18.368

14.576
14.624

29.200

Voorzieningen

20.669

60.000

Langlopende schulden

20.000

0

Kortlopende schulden

13.006

1.632

Passiva

72.042

90.832
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten
Verslag jaar
2021
Baten
Brutomarge

147.873

Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten
Algemene kosten
Kosten activiteiten
Bedrijfskosten

174.629
35.879
5.224
629

Vorig jaar
2020
61.976

147.873

216.361

61.976
37.981
0
2.608
2.895

43.484

Bedrijfsresultaat

-68.488

18.492

Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting

-344
-68.832

-268
18.223

Verslag jaar
2021

Vorig jaar
2020

Resultaatbestemming

Resultaat
Bestemmingsfondsen
Overige reserve

-14.576
-54.256

14.576
3.647
-68.832
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2021
Een deel van de investeringen voor de herinrichting van de Stefanuskerk is voor rekening
van onze stichting gekomen. Daarvoor zijn de bestemmingsreserve en voorzieningen
gebruikt en is een lening opgenomen. Desondanks is er sprake van een gezonde financiële
situatie.
In de staat van baten en lasten zijn deze investeringen (€ 137.104) terug te vinden bij de
fors hogere huisvestingskosten, waar tegenover staat dat met de daarvoor ontvangen
subsidies en vergoedingen de baten ook sterk zijn toegenomen.
De hoge exploitatiekosten worden veroorzaakt doordat de opgelopen waterschade van het
orgel geheel via onze stichting is verlopen (opbrengsten en kosten gelijk).
Het negatieve resultaat komt geheel ten laste van de voorzieningen (-€ 58.000) en het
bestemmingsfonds (-€ 14.576), waardoor een positief exploitatieresultaat is behaald van
€ 3.744 (in 2020 € 3.647).

Het Bestuur van Stichting Stefanuskerk Beilen

Jan Drogt, voorzitter
Jan Heusinkveld, penningmeester
Gerda Seubring, secretaris
Gerrie Kreuze, lid
Jolanda Metselaar - Vos, lid
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BIJLAGEN : Evenementen en Bijeenkomsten 2021
In 2021 zijn er zeer diverse evenementen en bijeenkomsten georganiseerd in de
Stefanuskerk. Niet alleen voor plechtigheden ter gelegenheid van een huwelijk, doop en
uitvaart, maar ook voor culturele evenementen zoals concerten en exposities, recepties,
conferenties, lezingen en vergaderingen. Hieronder een overzicht van de publieke
evenementen en bijeenkomsten.
Mei 2021

Zaterdag 22 mei – “Doorloop” door de Stefanuskerk
Door Corona was het niet mogelijk om iedereen in grote getale uit te nodigen in onze nieuw
ingerichte kerk. Toch konden de vrienden en vrijwilligers van de Stefanuskerk en leden van
de PG Beilen-Hijken-Hooghalen op zaterdag 22 mei tussen 09.00 en 13.00 uur een kijkje in
de kerk nemen.

Zondag 23 mei – Belijdenisdienst 23 mei vanuit de Stefanuskerk
De belijdenisdienst op zondag 23 mei vond plaats in de Stefanuskerk. De dienst werd live
uitgezonden via YouTube en was een uur later te bekijken via Kerkomroep.nl.
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Juni 2021
10 t/m 18 juni - Theatervoorstelling Mijn liefde is een koorts
Met de theatervoorstelling Mijn liefde is een koorts heeft de gemeente Midden-Drenthe
het jaar als culturele gemeente formeel afgesloten. Mijn liefde is een koorts is een
voorstelling over vrijheid, eenzaamheid en hartstocht. Thema’s die op dit moment een grote
rol spelen in de maatschappij. De première vond plaats op zaterdag 12 juni. Alle
voorstellingen waren uitverkocht!
Er werd een speciaal een fluisterkoor bij elkaar gebracht door Regisseur Betsy Torenbos van
Theatergezelschap ROODPALEIS met bewoners uit gemeente Midden-Drenthe!
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September 2021

4 – 18 september - Expositie “Eerst zien, …”
In de periode van zaterdag 4 september tot en met zaterdag 18 september konden
de bezoekers het werk van 2 Drentse kunstenaars, Ineke Stevens-Tijdeman en Erik
Zwezerijnen bewonderen in de Stefanuskerk. Zo’n 1200 bezoekers kwamen de schilderijen
bewonderen.

Zaterdag 11 september - Open
Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag kwamen er veel
Beilenaren, maar ook geïnteresseerden van
buiten Beilen de kerk en expositie bezoeken.
Velen beklommen de toren voor een prachtig
uitzicht over Beilen.
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Oktober – November 2021
Filmavonden met Podia Midden-Drenthe

Zaterdag 6 november –
Jeugdsymfonieorkest (JSO) de Vuurvogel
Het 78-koppig Jeugdsymfonieorkest uit Zwolle
gaf een concert in de Stefanuskerk. Op het
programma stonden klassieke werken van
Haydn, Rossini en Elgar, maar ook filmmuziek
van Hans Zimmer en John Williams.
De jonge talentvolle violist Fabian Altena werkte
als solist mee aan het concert.
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–

Stichting Stefanuskerk Beilen
Prins Bernhardstraat 12 | 9411 KH Beilen
info@stefanuskerkbeilen.nl | www.stefanuskerkbeilen.nl
Jaarverslag 2021 Stichting Stefanuskerk Beilen

14

