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1. Gegevens  
Stichting Kerkenland  

Kuipersstraat 65 hs  

1074 EH Amsterdam  

info@stichtingkerkenland.nl  

www.stichtingkerkenland.nl  

Fiscaal nummer:  851880034 

KvK nummer:  55839177 

 

2. Bestuur  

drs. L.G.J. (Lodewijk) Wesselink, (zakelijk financieel) – voorzitter  

drs. L. (Léontine) Meijer-van Mensch, (architectuur historisch) – secretaris  

mr. R.J. (Rein) Philips, (juridisch) – lid 

 

3. Beloningsbeleid 

Bestuursleden en adviseurs van de stichting genieten geen beloning 

 

4. Doelstelling, beleid en werkzaamheden 

Stichting Kerkenland heeft als doel de bevordering van:  

 

a) het vergaren, ontwikkelen en verspreiden van kennis 

b) onderhoud 

c) herbestemming 

 

van bedreigde kerken, synagogen en andere waardige religieuze gebouwen. Het actuele 

beleid is gericht op het werven van sponsorfondsen en het aanwenden van deze fondsen ten 

behoeve van het behalen van de doelstelling.  

De werkzaamheden van Stichting Kerkenland bestaan uit:  

 

a) identificatie en categorisatie van mogelijke sponsoren 

b) mondelinge en/of schriftelijke benadering van mogelijke sponsoren 

c) nadere toelichting en overige activiteiten benodigd ten behoeve van het werven van 

sponsorgelden 

d) beheer van geld  

e) selectie van projecten en toekenning van financiële ondersteuning 

f) begeleiding/management/monitoring van te ondersteunen projecten 

g) activiteiten met betrekking tot eventueel zelf te initiëren en aan te sturen projecten  

h) ‘back office’ werkzaamheden: administratie, presentatie, overleg 



Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting is fondsenwerving. Mogelijke 

sponsoren worden geïdentificeerd en gecategoriseerd naar aard van de potentiele sponsor. 

Dat wil zeggen, er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele particuliere sponsoren, 

bedrijven, andere (eventueel ANBI) stichtingen en verenigingen, kerkgenootschappen en 

overige potentiele bronnen van sponsorgelden zoals crowdfunding of social media 

benadering. Iedere groep vraagt om een toegespitste benadering. 

Alle sponsorgelden en welk ander vermogen dan ook onder beheer van Stichting Kerkenland 

wordt aangehouden op een spaarrekening bij ABN Amro bank. Stichting Kerkenland 

besteedt vermogen uitsluitend ter ondersteuning en/of realisatie van projecten die direct 

verband houden met de doelstelling van de stichting zoals hierboven omschreven. Deze 

projecten kunnen geïnitieerd en aangestuurd worden door de stichting zelf of door een derde 

partij. 

 

5. Projecten 

Stichting Kerkenland financiert de volgende onderzoekprojecten door het HDC van de Vrije 

Universiteit uitgevoerd. 

Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970, monumenten met toekomst. Sinds 2012 wordt door 

drs. Herman E. Wesselink aan het HDC van de Vrije Universiteit te Amsterdam een 

promotieonderzoek verricht naar de geschiedenis van de Nederlandse kerkbouw in de 

periode 1800-1970. Het onderzoek staat onder leiding van de VU-hoogleraren prof. dr. 

George Harinck en prof. dr. Koos Bosma.  

1. Een beschrijving van de geschiedenis van de bloei van de Nederlandse kerkbouw in 

genoemde periode, waarin de kerkbouw ligt ingebed in stedenbouwkundige, wetgevende, 

religieuze en cultuurhistorische ontwikkelingen. 

2. Bouw en invulling van een database met uiterlijke kenmerken van de duizenden 

gebouwen die in deze periode zijn gebouwd. 

Gezamenlijk leveren deze twee poten van het onderzoek een bijdrage aan de discussie over 

het Nederlandse culturele erfgoed in de paradoxale situatie dat zowel de leegstand van 

kerken als de waardering voor deze vaak beeldbepalende gebouwen toeneemt. De database 

is een instrument, bruikbaar voor een brede groep, van wetenschappers, via beleidsmakers 

tot vastgoedhandelaren, om de waarde van individuele gebouwen te bepalen en te 

beoordelen op basis van cultuurhistorische criteria. 

 

 

 

 

 

 



INKOMSTEN

58.552,00€     

-€                 

58.552,00€     

KOSTEN

2012 bijdrage VU projecten 19.166,67€     

2013 bijdrage VU projecten 57.500,00€     

1.662,60€       

245,76€          

239,99€          

75,96€             

37,26€             

123,81€          

79.052,05€     

-20.500,05€    

ACTIVA

865,62€          

55.301,00€     

56.166,62€     

PASSIVA

Schuld:

76.666,67€     

Eigen vermogen:

-20.500,05€   

56.166,62€     

Rente over korte lening

Bestuur

Notaris kosten schenkingsakten

Representatie (website, logo)

Eigen vermogen *

Financiering VU project

Spaarrekening 58.70.37.954

Rekening courant 57.30.35.628

FINANCIEEL RESULTAAT 2012-2013

6. Financieel verslag verlengd boekjaar Augustus 2012 t/m December 2013

Balans per 31 December 2013

Inkomsten en kosten verslagperiode 

* Het negatief eigen vermogen is volledig gedekt door een gegarandeerde lening van 

één van de sponsoren

Oprichting stichting (notaris, KvK)

Rente spaarrekening

Sponsorbijdragen 

Bank kosten



2014 2015 2016

Totaal periode 

2014-2016

15.625€   15.625€          -€                     31.250€           

12.501€   12.501€          12.501€          37.503€           

1.000€     1.000€             1.000€             3.000€             

50.000€   75.000€          75.000€          200.000€         

79.126€   104.126€        88.501€          271.753€         

57.500€   57.500€          57.500€          172.500€         

-€              25.000€          25.000€          50.000€           

1.100€     1.200€             1.300€             3.600€             

2.000€     4.000€             4.000€             10.000€           

60.600€   87.700€          87.800€          236.100€         

Begroting resultaat periode 2014-2016: 35.653€           

Totaal uitgaven

Promotiekosten

Overhead

Nieuwe projecten

VU project

UITGAVEN

INKOMSTEN

Totaal inkomsten

Overige sponsoren

Sponsor 3

Sponsor 2

Sponsor 1

Begroting 2014 - 2016


