
 

 
 

 

Jaarverslag 2021 
 
1. Inleiding 
 
Op 22 september 2015 is Stichting Lodewijkskerkje (verder genoemd “de stichting”) 
opgericht. In dit jaarverslag treft u een korte beschrijving aan van de activiteiten die in 
2021 zijn uitgevoerd. Verder is het financieel jaar overzicht toegevoegd.  
 
2. Bestuur 
 
2.1   Bezetting van bestuur 
 
In 2021 bestaat het bestuur uit 2 personen:  mevr. S. Kuiper en dhr. E. Niemeijer.  
 
2.2   Bestuurlijk overleg & samenwerking 
 
Ook dit jaar heeft een deel van de activiteiten van het Lodewijkskerkje ‘geleden’ als 
gevolg van de pandemie en de daarbij – steeds wisselende – corona maatregelen. In dit 
licht dient dan ook dit jaarverslag te worden gelezen. 
 
In 2021 is het bestuur (online) vijf maal bij elkaar gekomen, waarbij het accent lag op de 
(her)planning en coördinatie van de geplande evenementen, aanvraag van een 
gemeentelijke subsidie en het coördineren van de activiteiten die wel door zijn gegaan.  
 
Samenwerking kerkenraad PKN Oisterwijk 
Een formeel overleg heeft er dit jaar niet plaatsgevonden. Conform het huishoudelijk 
reglement heeft de stichting aan het eind van het kalenderjaar € 1.6801 afgedragen voor 
onderhoud en beheer van het kerkje. Minder dan voorgaande jaren als gevolg van geen 
tot matige inkomsten van de stichting. 
 
Samenwerking St. de Voorhof 
In combinatie met de activiteiten in het Lodewijkskerkje maken we gebruik van de 
faciliteiten van de Voorhof. Net als in andere jaren stemmen we de planning van 
activiteiten met elkaar af.  De stichting heeft de coördinerende taak en plant o.a. de 
bezetting van de bar (indien relevant) met vrijwilligers van de Voorhof maar steeds 
meer met (door de stichting) extern geworven vrijwilligers. Zonder alle hulp zouden we 
de activiteiten niet uit kunnen voeren.  

 
1 In januari 2022 is nog aanvullend een bedrag van € 1.120 euro afgedragen. In december hebben nog 2 
herdenkingsdiensten plaatsgevonden, waarvan de financiële afhandeling niet meer in boekjaar 2021 lukte. 



 

 
 

 
3. Activiteiten 
 
3.1   Algemeen 

 
Ook in 2021 wordt het Lodewijkskerkje als te huren locatie via-via gevonden; we kiezen 
niet voor een actievere marketing (deels omdat de planning en de organisatie van 
activiteiten veel tijd vraagt van de bestuursleden). Er is een redelijk groot aanbod aan 
culturele partijen die op zoek zijn naar geschikte locaties. We merken wel dat men ons 
regelmatig aanschrijft met de vraag of we hen kunnen inplannen; men denkt te maken te 
hebben met een cultureel podium dat geld heeft om musici te contracteren. 
 
Na een eerste contact maken we afspraken over het gebruik en de regels die wij 
hanteren. Er zijn elk jaar een aantal partijen die alleen de locatie wilde huren als de 
stichting de financiële risico’s draagt. Aangezien we dat niet kunnen (of willen), heeft dat 
ertoe geleid dat een aantal partijen besloten niet te boeken.  
 

In de kalender jaar 2021 hebben, ondanks corona, de volgende activiteiten 
plaatsgevonden: 

• 1 concert met corona check; terugkerende musici 
• 1 muzieklezing met corona check; bekende lokale spreker 
• 5 herdenkingsdiensten 
• 12 middagen: ZomerZin expostie (fotografie, schilderijen en glaskunst) 
• 1 muziekopname zonder publiek 
• 8 repetitie avonden voor lokale zanggroep 

Daarnaast zijn een groot aantal activiteiten gepland in het voorjaar, verzet naar het 
najaar; weer geannuleerd en verzet naar voorjaar 2022. 
 
Naast de vrijwilligers voor de ZomerZin (zijn met name kerkelijk gebonden), hebben we 
nauwelijks gebruik hoeven maken van de vrijwilligers (slechts 3). We hebben alle 
vrijwilligers een bedankbrief gestuurd, met dank voor hun flexibele houding en de hoop 
uitgesproken dat zij ons willen blijven helpen.  

3.2   Werkwijze 
 
Model 
De stichting hanteert in principe het volgende model bij een concert of lezing:  

- de verkoop van een kaartje door de musici 
- gratis entree met een vrijwillige gift na afloop (we vinden dat men relatief weinig 

geeft; komt vaak niet hoger uit dan 3,50 per persoon) 



 

 
 

In 2021 heeft het koor zelf vooraf kaartjes verkocht; bij de muzieklezing hebben we eene 
vrijwillige bijdrage gevraagd, waarbij de stichting de spreker heeft betaald.  
 
Huur Lodewijkskerkje 
Voor het huren van een dagdeel van het Lodewijkskerkje vragen we evenals eerdere 
jaren een huur van € 150. Voor een weekend expositie (2 middagen) vragen we € 100. 
Voor een repetitie of een opname hebben € 40 per keer gevraagd. Er hoeft dan alleen 
gezorgd te worden voor openen en sluiten. 
 
Voor een herdenkingsdienst of een trouwerij gelden andere (meer commerciële) prijzen 
die elk jaar worden aangepast. 
 
Honorering gezelschappen 
We hebben dit jaar kosten gemaakt voor de muzieklezing. Indien we dit opnieuw 
inplannen, gaan we entree heffen, omdat de opbrengst per persoon gemiddeld laag is.  
 
Promotie 
Naast de eigen website, gebruiken we Facebook en Instagram voor de promotie van 
activiteiten. Activiteiten die geen entree vragen, kunnen gratis worden geadverteerd via 
de Nieuwsklok; anders moet daar 50 euro voor worden betaald. 
We hebben Oisterwijk Online een donatie van 50 euro gegeven, waarmee zijn de 
Lodewijksactiviteiten online blijven promoten. 
 
ZomerZin expositie 
Tijdens de 12 middagen in de zomermaanden heeft er een doorlopende expositie 
plaatsgevonden. Het betrof een fotografie expositie door twee dertigers; een 
tentoonstelling van schilderijen waarin een lied verbeeld is door verschillende 
kunstenaars en een glaskunst expositie. Ondanks corona hebben ruim 300 mensen het 
kerkje bezocht. 
 
4. Overige zaken 
 
Burgerlijke trouwlocatie 
De wens om het kerkje als burgerlijke trouwlocatie in te zetten is nogmaals uitgezocht 
met ambtenaren van de gemeente Oisterwijk. Maar de wet verbiedt het aanwijzen van 
een burgerlijke trouwlocatie aan een gebouw waar met regelmaat kerkdiensten worden 
gehouden. Indien het bruidspaar een formeel verzoek doet richting de gemeente is dit 
waarschijnlijk wel mogelijk maar dat zal voor hen extra kosten betekenen. 
 
Rouw- en trouwdiensten zijn een betere bron van inkomsten dan de culturele 
activiteiten, die relatief minder opbrengen maar een ander doel dienen. 
 



 

 
 

Incidentele cultuursubsidie 
De ZomerZin expositie brengt voor de exposanten geen kosten met zich mee. Voor de 
stichting is het voornamelijk inzet van tijd en kosten voor de folder; er staan geen 
opbrengsten tegenover. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij de gemeente 
Oisterwijk die gedeeltelijk is toegewezen. Het betrof een incidentele bijdrage voor 
kalenderjaar 2021 van € 212,50. 
 
“Vrienden van Lodewijkskerkje” 
Het onderzoek om donaties te ontvangen in een constructie ‘Vrienden van het 
Lodewijkskerkje’ is tot op heden nog niet uitgevoerd. Dan moeten we ook een ANBI 
status aanvragen en waarborgen.  
 
Inrichtingsideeën hal / woonkamer Voorhof 
Vanwege corona heeft er nog geen overleg plaatsgevonden tussen kerkenraad, de 
Voorhof en Stichting Lodewijkskerkje met betrekking tot verdere stappen in de 
vernieuwde inrichting / aanschaf van nieuwe (stapelbare) stoelen. 
 
5. Samenvatting Financieel overzicht 
 
Het jaar 2021 is met een winst (€ 1.648) afgesloten. Het eigen vermogen bedraagt 
ultimo 2021 € 3.285. Opgemerkt wordt dat hiervan € 1.120 nog dient te worden 
afgedragen aan het CvK van de PKN Oisterwijk, aanvullend op het reeds afgedragen 
bedrag van € 1.680.  
Voor een overzicht van kosten en baten zie de laatste pagina’s van dit verslag. 
 
6. Een blik vooruit 

 
Vooruitkijkend naar 2022, hopen we, als zovelen, op een jaar zonder corona 
beperkingen: 

- nadenken met kerkenraad en stichting de Voorhof over een toekomstbestendige 
opzet van gehele complex van kerk, Voorhof en diaconiehuisjes; 

- subsidie zoeken (en indien mogelijk weer sparen) voor vervanging van de 
kerkstoelen (stapelbaar en beter zittend); 

- continuering van onze activiteiten, muziek, exposities en andere verbindende 
activiteiten: het verbreden van het publiek door samenwerking met andere 
lokale en regionale partijen te zoeken. 

Oisterwijk, januari 2022 
Bestuur Stichting Lodewijkskerkje 
Evert Niemeijer 
Saskia Kuiper 



 

 
 

 

 

     



 

 
 

 
 

     


