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Stichting Kerkenland, jaarverslag 2020 
 
 
1. Gegevens  
Stichting Kerkenland  

Tugelaweg 47C   

1092 VH Amsterdam  

info@stichtingkerkenland.nl  

www.stichtingkerkenland.nl  

KvK nummer:  55839177 

Fiscaal nummer:  851880034 

Fiscale status:  Culturele ANBI 

 

2. Bestuur  

MSc. L.G.J. (Lodewijk) Wesselink, - voorzitter  

ir. W.J.A. (Nanette) de Jong - secretaris 

mr. R.J. (Rein) Philips - lid 

 

3. Belonings- en financieel beleid 

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. 

Geld onder beheer van Stichting Kerkenland wordt aangehouden op een spaarrekening bij 

ABN Amro bank. Stichting Kerkenland besteedt geld uitsluitend ter ondersteuning en/of 

realisatie van projecten die direct verband houden met de doelstelling van de stichting zoals 

hieronder omschreven. Deze projecten kunnen geïnitieerd en uitgevoerd worden door de 

stichting zelf of door een derde partij. De totstandkoming en voortgaand onderhoud van de 

kerken database en digitale kerkenkaart -waarover meer te lezen op onze website- is in de 

praktijk de grootste kostenpost.  

Het grootste deel van onze inkomsten wordt gegenereerd door giften en donaties van 

particulieren. Sinds oprichting in 2012 is dat bijna 90% van de totale inkomsten. Het restant 

van de inkomsten bestaat uit baten als tegenprestatie voor het beschikbaar stellen van onze 

kennis aan overheidsorganen, kerkgenootschappen of private partijen. 

 

4. Doelstelling, beleid en werkzaamheden 

Stichting Kerkenland heeft als statutair 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 
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beleid is voornamelijk gericht op onderdeel a) het vergaren, ontwikkelen en verspreiden van 

kennis van bedreigde kerken, synagogen en andere waardige religieuze gebouwen. Hiermee 

is Stichting Kerkenland in de praktijk een kennis instituut, en beogen wij met onze kennis in 

algemene zin een bijdrage te leveren aan ook de onderdelen onderhoud en herbestemming. 

De belangrijkste en meest concrete bijdrage die wij hebben kunnen leveren, is de 

cofinanciering van een nieuw op te zetten digitaal kerkenbestand met bijbehorende 

‘kerkenkaart’, met daarin een schat aan informatie over duizenden kerken in het 

Nederlandse kerkenlandschap. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met het Historisch 

Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam in de periode 2012 - 2018, als 

onderdeel van een promotie onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse kerkbouw 

in de periode 1800-1970. Dit onderzoek -en daarmee ook het opstellen van de database- is 

uitgevoerd door Dr. Herman Wesselink. 

De kerken database is gelanceerd in 2018. Deze is online publiek toegankelijk, via onze 

website www.stichtingkerkenland.nl kunt u deze bekijken. Nu deze eenmaal is gelanceerd, 

dient de database op voortgaande basis bijgewerkt en ook uitgebreid te worden. Stichting 

Kerkenland zet zich hier blijvend voor in.  

Vervolgens zetten wij ons in voor het gedachtegoed kerkbehoud en oplossingen daarvoor, 

en de bijbehorende brede maatschappelijke discussie. Dit doen wij middels deelname aan 

lezingen en symposia en een actieve Instagram pagina. 

Op projectbasis stellen wij onze kennis ook beschikbaar aan derde partijen zoals 

overheidsorganen, kerkgenootschappen, stichtingen of private partijen uit de kerkelijk 

erfgoedsector.  

 

5. Projecten 

5.1 In 2020 uitgevoerde projecten 

Los van het voortgaand onderhoud aan onze kerken database en digitale kerkenkaart, is 

2020 voor Stichting Kerkenland een jaar geweest met relatief weinig activiteiten. Wat dat 

betreft was het ook duidelijk het jaar van het Corona virus. Symposia, lezingen en 

samenkomsten van welke aard dan ook hebben niet plaatsgevonden.  

Wel hebben we een architectuurhistorische waardenstelling mogen maken voor een kerk in 

het oosten des lands, alsmede een omschrijving gemaakt van de kerkgebouwen in de 

gemeente Ouder Amstel, ten behoeve van de Kerkenvisie van deze gemeente.   

Wat we normaal hebben kunnen doorzetten waren onze digitale activiteiten: Het voortgaand 

onderhoud (updates van nieuwe ontwikkelingen doorvoeren) en uitbreiding van de kerken 

database en de online interface ervan: De digitale kerkenkaart. In 2020 hebben we de 

database uitgebreid, door ook Nederlandse kerken gebouwd voor 1800 toe te voegen. Tot 

voorheen was de database beperkt tot kerken uit de bouwperiode 1800 – 1970. De volgende 

stap is om de database en kerkenkaart ook te vullen met kerken gebouwd na 1970. Na 
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afronding van deze laatste stap, zal de kerken database alle kerken in het Nederlandse 

kerkenlandschap omvatten. 

Een ander belangrijk onderdeel van onze digitale activiteiten is de Stichting Kerkenland 

Instagram pagina. Ook die heeft gelukkig niet onder de corona crisis hoeven lijden. Het is 

inmiddels een leuke levendige account, met telkens oplopend aantal volgers, het aantal staat 

momenteel op 214. Door het regelmatig plaatsen van foto’s, interessante feiten en 

curiositeiten over allerhande kerken uit het Nederlandse kerkenlandschap, proberen wij 

mensen te interesseren voor de schoonheid van kerkgebouwen, en het belang van 

kerkbehoud duidelijk te maken. 

 

5.2 Huidige en geplande projecten 

Voor 2021 heeft Stichting Kerkenland gepland om de kerken database uit te breiden met ook 

kerken gebouwd na 1970. Een belangrijke uitbreiding, omdat de database daarmee voor het 

eerst alle kerken zal omvatten uit het Nederlandse kerkenlandschap. Los van deze 

uitbreiding vergt de database voortgaand onderhoud, aangezien er continue ontwikkelingen 

zijn, voornamelijk op het gebied van kerken die door teruglopende bezoekersaantallen 

gedwongen hun deuren moeten sluiten voor de eredienst, en herbestemmingen van 

kerkgebouwen. 

Een ander voortgaand project is de Instagram pagina. We merken dat deze pagina, -

bescheiden als ze is- toch een goede functie vervult voor onze stichting en de publieke 

bewustwording van het belang van kerkbehoud. 

Vervolgens zijn wij eind 2020 in gesprek getreden met Kerk & Co., een private partij uit de 

kerkelijk erfgoed sector. Met respect voor de gemeenschap, de kerkelijke waarden en het 

kerkgebouw zelf, helpt Kerk & Co. kerkgemeenschappen met de uitdagingen ten gevolge 

van teruglopend kerkbezoek; Budget optimalisatie aan de inkomsten- en uitgavenkant, 

geschikte nevenfuncties voor het kerkgebouw, algemeen advies, waardebepalingen, indien 

onvermijdelijk verkoop en of volledige herbestemming van het kerkgebouw, et cetera. Op 

projectbasis riep Kerk & Co. al eerder hulp en advies in van Stichting Kerkenland, en nu zijn 

er gesprekken gaande om deze samenwerking te intensiveren.  

 

 



INKOMSTEN 2020 2019

12.500,00€     12.500,00€     

-€                 -€                 

490,00€          22.943,51€     

-€                 -€                 

12.990,00€     35.443,51€     

KOSTEN

9.400,00€       12.220,00€     

159,72€          130,68€          

-€                 -€                 

-€                 192,50€          

116,40€          115,50€          

34,99€             34,99€             

9.711,11€       12.693,67€     

3.278,89€       22.749,84€     
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Rente spaarrekening

Financieel verslag boekjaar (1 januari t/m 31 December)

Inkomsten en kosten verslagperiode 

Donaties / fondswerving

Lezingen / seminars etc

Diensten voor derde partijen

Kosten voor Digitale Kerkenkaart / lezingen / seminars

Representatie (website, visitekaartjes etc.)

Notaris kosten schenkingsakten

Bestuur onkosten

Bank & KvK kosten

Registratie anbi.nl

FINANCIEEL RESULTAAT 1

1 Het positief finacieel resultaat is deels een gevolg van de onderhandse lening die in vaste 

donatie tranches van €12.500 per jaar gedoneerd wordt en aldus niet meer als verplichting op 

de balans verschijnt. Deze lening is in de periode 2015-2017 al door Stichting Kerkenland 

ontvangen, en aangewend ter co-financiering van het VU-HDC project.  Aldus is dat deel van 

het positief financieel resultaat geen positieve kasstroom.



ultimo 2020 ultimo 2019

ACTIVA

711,28€          6.932,39€       

569,49€          3.569,49€       

1.280,77€       10.501,88€     

PASSIVA

Schuld:

48.000€          60.500,00€     

Eigen vermogen:

-46.719,23€   -49.998,12€   

1.280,77€       10.501,88€     
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Balans

Rekening courant 57.30.35.628

Spaarrekening 58.70.37.954

Onderhandse lening

Eigen vermogen 
2

2
 Het negatief eigen vermogen is volledig gedekt door de onderhandse lening. Deze lening 

wordt in vaste donatie tranches van €12.500 per jaar op termijn geheel omgezet in donatie.



2021 2022

-€                     -€                     

12.500€          12.500€          

150€                150€                

750€                750€                

13.400€          13.400€          

500€                500€                

-€                     -€                     

600€                600€                

150€                150€                

150€                150€                

1.400€             1.400€             

24.000€          
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Begroting 2021 - 2022

Donaties cultuurfondsen

INKOMSTEN

Kosten PR / website hosting etc.

Totaal uitgaven

Begroting resultaat periode 2021-2022 
3

3
 Het positief begroting resultaat is voornamelijk een gevolg van de onderhandse lening die in 

vaste donatie tranches van €12.500 per jaar gedoneerd wordt en aldus niet meer als 

verplichting op de balans verschijnt. Deze lening is in de periode 2015-2017 al door Stichting 

Kerkenland ontvangen, en aangewend ter co-financiering van de VU-HDC projecten.  Aldus is 

dit positief resultaat niet een kasstroom overschot.

Overige donaties / fondswerving

Lezingen / seminars

Baten projecten/diensten voor derden

Totaal inkomsten

UITGAVEN

Onderhoud database kerkgebouwen

Website update

Uitvoering projecten (provincie, gemeente, rijk)

Overhead


