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JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016 

Stichting Vrienden van Sint van de Doper Stichting Vrienden van de Koepels
Oprichtingsdatum: 28 februari 2014   Oprichtingsdatum: 11 september 2014
KVK 60161868, RSIN 853789940   KVK 61435325, RSIN 854340099
IBAN NL24 RABO 0150829094    IBAN NL 81 RABO 0191868477

Postadres: De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk     
Mailadres: info@vriendensintjanwaalwijk.nl 
Site en Facebook: www.vriendensintjanwaalwijk.nl
Contactinformatie en adressen: http://vriendensintjanwaalwijk.nl/de-stichting

Samenstelling Bestuur:     Samenstelling Bestuur:
Ad van Heesbeen, voorzitter    Ad van Heesbeen voorzitter
Max van Mierlo, secretaris    Max van Mierlo
Jan Verhulst      Jan Verhulst, secretaris
Wil Vugts, penningmeester    Wil Vugts, penningmeester
Cissy de Bruijn, gedelegeerde parochiebestuur 
Phily den Teuling

Comité van Aanbeveling:
W.B.J.H J van de Donk, Commissaris van de koning
Mgr. A.L.M Hurkmans, emeritus bisschop
A.P.M. Kleijngeld, burgemeester Waalwijk
M.W.G. Dorssers, deken en pastoor parochie Sint Jan de Doper
G. van der Linden Predikant Kerk aan de Haven in Waalwijk
O.O. Grevink, Predikant Protestante Gemeente Waalwijk
Hans van der Heiden- de Vries, Frans Vercauteren, Harrie van Oudheusden (parochianen)

Commissie van Toezicht: 
Lambert Keetels (voorzitter), Martien Roelvink (secretaris), Ton van Alphen

Commissie Sponsoring en Subsidieverwerving:
Ad van Heesbeen (contactpersoon stichtingsbestuur), Joep Hamburg (secretaris), Ina van Cromvoirt, 
Riné van Dongen, Joost van Hulten, Max van Mierlo, Ad Passier, Rob van Schaik, Jan Verhulst, Tini Voogd, 
Wil Vugts, Leny van de Zande
 
Commissie Historie en Culturele Activiteiten (HCA):
Cissy de Bruijn (contactpersoon parochie- en stichtingsbestuur), Corné Dijkmans, Jan Elshof, 
Thieu Mertens, Henk Passier, Gerard Smulders 

Commissie Begeleiding Activiteiten en Onderhoud(BAO):
Phily den Teuling (contactpersoon stichtingsbestuur en parochie), Jo en Sjef Bink, Jan van en Broek, 
Anton en Bep van Delft, Jan van Loon, Ludo Maaijwee, Max van Mierlo, Wim Smits

Commissie Communicatie:
Max van Mierlo (contactpersoon stichtingsbestuur), Maurice van Bladel, Chantal Berber, Mireille Kleijngeld, 
Gerard Smulders, Theo van der Vight (contactpersoon par. bestuur) 
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De Sint-Jan in de steigers

Als dit jaarverslag over 2016 verschijnt staat de toren al in de steigers en is de restauratie al in volle gang. 
U kunt erin lezen met welke activiteiten en acties wij het voorbije jaar de grondslag voor dit resultaat 
hebben gelegd.
Maar belangrijker nog: wij hopen u er in dit jaarverslag van te overtuigen dat juist de komende tijd de 
blijvende betrokkenheid van de hele gemeenschap nodig is om de ideële doelstelling van de Vrienden 
van Sint Jan de Doper te verwezenlijken:

Het voor de nieuwe generaties behouden van de Sint-Jan: als tempel voor de Eredienst en als cultuur-
historisch, sociaal en maatschappelijk centrum hart van Waalwijk en de Langstraat. Ten dienste van alle 
inwoners en bezoekers. 

Dankzij de genereuze steun van de vrienden en sponsors van de koepels en de bijdragen van het Rijk, de 
provincie Noord-Brabant, de gemeente Waalwijk, enkele particuliere subsidieverstrekkers; maar vooral 
ook dankzij de giften en de inzet van onze grote en kleine donateurs en met de hulp van onze vele vrij-
willigers kon dit prachtige resultaat worden bereikt.
 Ook in de verdere toekomst willen wij samen met u allen laten zien wat met idealisme, inzet en samen-
werking in Waalwijk en de Langstraat mogelijk is.

In dit verslag leest u er alles over.

Deze restauratie is mogelijk dankzij de inzet en giften van onze vrijwilligers, donateurs en sponsors. 
Ook dank aan de Vrienden van de Koepels en alle andere gulle gevers voor hun fi nanciële steun.

Wilt u ook een steentje bijdragen? Graag op IBAN NL24 RABO 01 5082 9094

Voor alle informatie kijk op onze site en facebook vriendensintjanwaalwijk.nl



4



5

Voorwoord van onze voorzitter

Dit mooi geïllustreerde jaarverslag laat met de voorpagina zien dat de stichting Vrienden Sint Jan de 
Doper een heel belangrijke doelstelling heeft bereikt. De imposante kerktoren staat in de steigers.  Al 
bijna 100 jaar symboliseert deze toren het hart van Waalwijk.

Voor dit resultaat zijn veel inspanningen verricht. De activiteiten van onze vele vrijwilligers hebben 
elkaar versterkt. Middelen werven loopt vloeiender als tastbaar is waar het om gaat. Prachtige illustraties, 
boeiende rondleidingen en succesvolle concerten maken ons kerkgebouw herkenbaar voor iedereen. 
Ook voor de niet aan de parochie gebonden inwoners van Waalwijk. Onze boodschap heeft veel mensen 
weten te roeren en gemaakt tot gulle gevers.

We hebben ook gezien dat overheden en instituties bereid zijn om initiatieven tot behoud van erfgoede-
ren te ondersteunen. Het gaat daarbij niet alleen om de ‘stenen’ maar vooral om de mensen. Openbare 
toegankelijkheid, beleving, en continuïteit zijn voorwaarden. Met de rondleidingen en concerten is de 
Sint Jan de Doper een pronkstuk voor zijn omgeving; een kerkgebouw dat de moeite waard is om te be-
leven, net zoals Nederlanders gewend zijn met vakantie kerken in het buitenland te bezoeken. Met deze 
boodschap hebben we veel partijen kunnen overtuigen om mee te doen.

Nu zeker is dat de Sint Jan de Doper behouden zal blijven voor de eredienst komt het kerkgebouw ook 
het meest optimaal tot zijn recht. Bij sluiting zou elke andere nieuwe functie het gebouw zielloos hebben 
gemaakt en zeker minder toegankelijk. Daarnaast zou aantasting van het harmonieus geheel van interieur 
en architectuur onvermijdelijk zijn geweest. 

Nu de door het Bisdom opgelegde taakstelling tot het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de 
restauratie, is gehaald, hebben parochie en Bisdom bevestigd dat de Sint-Jan vanaf nu dezelfde status 
heeft als de twee andere kerken die openblijven.

Wij kijken ernaar uit om samen met het parochiebestuur het gebouw en het gebruik van de Sint Jan de 
Doper toekomstbestendig te maken. 

Dank aan allen die hun steentje hebben bijgedragen.

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels,

Ad van Heesbeen, voorzitter 
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Controleverklaring van de Commissie van Toezicht

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels
 
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekeningen 2016 van de Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper en van de Stichting 
Vrienden van de Koepels, zowel de enkelvoudige als geconsolideerde, gecontroleerd. Deze jaarrekeningen 
bestaan uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met aanvullende 
van belang zijnde gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten.

Verantwoordelijkheid Commissie van Toezicht
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze con-
trole. Wij hebben de controle verricht volgens de gebruikelijke standaarden. Dit vereist dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen bevat.

De oordeelsvorming wordt door de Commissie bepaald.

Bij de controle neemt de Commissie de interne beheersing in aanmerking die van belang is voor het op-
maken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan. De controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaglegging.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie het ons mogelijk maakt om ons oor-
deel te kunnen onderbouwen         

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, zulks in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Waalwijk, 27 april 2017

De Commissie van Toezicht
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Totaal

Balans per 31 december 2016

Activa

Rabobank rekening courant 2.402,75€€          1.112,02€€               3.514,77€€            

Rabobank doelsparen 85.141,17€€          115.744,41€€            200.885,58€€      
Totaal 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Passiva

Reserve 1-1-2016 o. en r. St. Jan de Doper 48.403,55€€        50.425,70€€            98.829,25€€        

Af: kosten restauratie St. Jan de Doper -794,18€€            €€ 0,00 -794,18€€           

47.609,37€€        50.425,70€€            98.035,07€€        

Bij: Resultaat 2016 39.934,55€€         66.430,73€€            106.365,28€€       
Reserve per 31-12- 2016 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Resultatenrekening 2016

€€ 0,00 44.700,00€€           44.700,00€€       

13.044,37€€         21.900,00€€           34.944,37€€         

25.000,00€€       25.000,00€€       

1.656,36€€           €€  0,00 1.656,36€€           

245,00€€             €€  0,00 245,00€€             

141,17€€              236,44€€  377,61€€              

943,10€€             943,10€€             

3.557,37€€           175,50€€  3.732,87€€           

Totaal baten 44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

1.938,43€€           €€ 0,00 1.938,43€€           

179,19€€              127,50€€  306,69€€             

71,39€€  €€  0,00 71,39€€  

362,36€€             341,21€€  703,57€€              

154,75€€              €€  0,00 154,75€€              

Baten 

Ontv.donat. Bedrijfsleven 

Ontv.donat. Particulieren 

Ontv. subsidies

Baten concerten

Baten rondleidingen

Rente bank

Baten winkeltje

Overige opbrengsten

Lasten 

Kosten drukwerk/porti/publiciteit 

Kosten bank

Kosten administratie

Kosten verzekeringen 

Bestuurs- en organisatiekosten. 

Diverse kosten 1.946,70€€          112,50€€  2.059,20€€          

Totaal lasten 4.652,82€€          581,21€€               5.234,03€€           

Resultaat per 31-12-2016 39.934,55€€        66.430,73€€        106.365,28€€       
44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

Reserve volgens balans per 31 december 2016 204.400,35€€      

Aanwezige middelen buiten de balans* 55.000,00€€        

Totaal 259.400,35€€      

*Het betreft een subsidie van de Gemeente Waalwijk, overgemaakt

naar de Parochie Sint Jan de Doper en is gestald op aparte bankrekening.

Toezeggingen volgens overeenkomsten met betalingsverplichtingen

Vrienden Sint Jan 20.915,00€€            

Koepelvrienden 57.700,00€€            

Totaal 78.615,00€€        

Toezeggingen onder voorwaarde uitvoering restauratie

Sponsoren 35.000,00€€            

Subsidie instellingen 39.500,00€€            

Vrienden Koepels

€€  0,00

€€  0,00

Stg. Vrienden van St. Jan de Doper en Stg. Vrienden van de Koepels te Waalwijk

Enkelvoudige en geconsolideerde cijfers per 31-12-2016

Totaal

Balans per 31 december 2016

Activa

Rabobank rekening courant 2.402,75€€          1.112,02€€               3.514,77€€            

Rabobank doelsparen 85.141,17€€          115.744,41€€            200.885,58€€      
Totaal 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Passiva

Reserve 1-1-2016 o. en r. St. Jan de Doper 48.403,55€€        50.425,70€€            98.829,25€€        

Af: kosten restauratie St. Jan de Doper -794,18€€            €€ 0,00 -794,18€€           

47.609,37€€        50.425,70€€            98.035,07€€        

Bij: Resultaat 2016 39.934,55€€         66.430,73€€            106.365,28€€       
Reserve per 31-12- 2016 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Resultatenrekening 2016

€€ 0,00 44.700,00€€           44.700,00€€       

13.044,37€€         21.900,00€€           34.944,37€€         

25.000,00€€       25.000,00€€       

1.656,36€€           €€  0,00 1.656,36€€           

245,00€€             €€  0,00 245,00€€             

141,17€€              236,44€€  377,61€€              

943,10€€             943,10€€             

3.557,37€€           175,50€€  3.732,87€€           

Totaal baten 44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

1.938,43€€           €€ 0,00 1.938,43€€           

179,19€€              127,50€€  306,69€€             

71,39€€  €€  0,00 71,39€€  

362,36€€             341,21€€  703,57€€              

154,75€€              €€  0,00 154,75€€              

Baten 

Ontv.donat. Bedrijfsleven 

Ontv.donat. Particulieren 

Ontv. subsidies

Baten concerten

Baten rondleidingen

Rente bank

Baten winkeltje

Overige opbrengsten

Lasten 

Kosten drukwerk/porti/publiciteit 

Kosten bank

Kosten administratie

Kosten verzekeringen 

Bestuurs- en organisatiekosten. 

Diverse kosten 1.946,70€€          112,50€€  2.059,20€€          

Totaal lasten 4.652,82€€          581,21€€               5.234,03€€           

Resultaat per 31-12-2016 39.934,55€€        66.430,73€€        106.365,28€€       
44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

Reserve volgens balans per 31 december 2016 204.400,35€€      

Aanwezige middelen buiten de balans* 55.000,00€€        

Totaal 259.400,35€€      

*Het betreft een subsidie van de Gemeente Waalwijk, overgemaakt

naar de Parochie Sint Jan de Doper en is gestald op aparte bankrekening.

Toezeggingen volgens overeenkomsten met betalingsverplichtingen

Vrienden Sint Jan 20.915,00€€            

Koepelvrienden 57.700,00€€            

Totaal 78.615,00€€        

Toezeggingen onder voorwaarde uitvoering restauratie

Sponsoren 35.000,00€€            

Subsidie instellingen 39.500,00€€            

Vrienden Koepels

€€  0,00

€€  0,00

Totaal

Balans per 31 december 2016

Activa

Rabobank rekening courant 2.402,75€€          1.112,02€€               3.514,77€€            

Rabobank doelsparen 85.141,17€€          115.744,41€€            200.885,58€€      
Totaal 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Passiva

Reserve 1-1-2016 o. en r. St. Jan de Doper 48.403,55€€        50.425,70€€            98.829,25€€        

Af: kosten restauratie St. Jan de Doper -794,18€€            €€ 0,00 -794,18€€           

47.609,37€€        50.425,70€€            98.035,07€€        

Bij: Resultaat 2016 39.934,55€€         66.430,73€€            106.365,28€€       
Reserve per 31-12- 2016 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Resultatenrekening 2016

€€ 0,00 44.700,00€€           44.700,00€€       

13.044,37€€         21.900,00€€           34.944,37€€         

25.000,00€€       25.000,00€€       

1.656,36€€           €€  0,00 1.656,36€€           

245,00€€             €€  0,00 245,00€€             

141,17€€              236,44€€  377,61€€              

943,10€€             943,10€€             

3.557,37€€           175,50€€  3.732,87€€           

Totaal baten 44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

1.938,43€€           €€ 0,00 1.938,43€€           

179,19€€              127,50€€  306,69€€             

71,39€€  €€  0,00 71,39€€  

362,36€€             341,21€€  703,57€€              

154,75€€              €€  0,00 154,75€€              

Baten 

Ontv.donat. Bedrijfsleven 

Ontv.donat. Particulieren 

Ontv. subsidies

Baten concerten

Baten rondleidingen

Rente bank

Baten winkeltje

Overige opbrengsten

Lasten 

Kosten drukwerk/porti/publiciteit 

Kosten bank

Kosten administratie

Kosten verzekeringen 

Bestuurs- en organisatiekosten. 

Diverse kosten 1.946,70€€          112,50€€  2.059,20€€          

Totaal lasten 4.652,82€€          581,21€€               5.234,03€€           

Resultaat per 31-12-2016 39.934,55€€        66.430,73€€        106.365,28€€       
44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

Reserve volgens balans per 31 december 2016 204.400,35€€      

Aanwezige middelen buiten de balans* 55.000,00€€        

Totaal 259.400,35€€      

*Het betreft een subsidie van de Gemeente Waalwijk, overgemaakt

naar de Parochie Sint Jan de Doper en is gestald op aparte bankrekening.

Toezeggingen volgens overeenkomsten met betalingsverplichtingen

Vrienden Sint Jan 20.915,00€€            

Koepelvrienden 57.700,00€€            

Totaal 78.615,00€€        

Toezeggingen onder voorwaarde uitvoering restauratie

Sponsoren 35.000,00€€            

Subsidie instellingen 39.500,00€€            

Vrienden Koepels

€€  0,00

€€  0,00

Totaal

Balans per 31 december 2016

Activa

Rabobank rekening courant 2.402,75€€          1.112,02€€               3.514,77€€            

Rabobank doelsparen 85.141,17€€          115.744,41€€            200.885,58€€      
Totaal 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Passiva

Reserve 1-1-2016 o. en r. St. Jan de Doper 48.403,55€€        50.425,70€€            98.829,25€€        

Af: kosten restauratie St. Jan de Doper -794,18€€            €€ 0,00 -794,18€€           

47.609,37€€        50.425,70€€            98.035,07€€        

Bij: Resultaat 2016 39.934,55€€         66.430,73€€            106.365,28€€       
Reserve per 31-12- 2016 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Resultatenrekening 2016

€€ 0,00 44.700,00€€           44.700,00€€       

13.044,37€€         21.900,00€€           34.944,37€€         

25.000,00€€       25.000,00€€       

1.656,36€€           €€  0,00 1.656,36€€           

245,00€€             €€  0,00 245,00€€             

141,17€€              236,44€€  377,61€€              

943,10€€             943,10€€             

3.557,37€€           175,50€€  3.732,87€€           

Totaal baten 44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

1.938,43€€           €€ 0,00 1.938,43€€           

179,19€€              127,50€€  306,69€€             

71,39€€  €€  0,00 71,39€€  

362,36€€             341,21€€  703,57€€              

154,75€€              €€  0,00 154,75€€              

Baten 

Ontv.donat. Bedrijfsleven 

Ontv.donat. Particulieren 

Ontv. subsidies

Baten concerten

Baten rondleidingen

Rente bank

Baten winkeltje

Overige opbrengsten

Lasten 

Kosten drukwerk/porti/publiciteit 

Kosten bank

Kosten administratie

Kosten verzekeringen 

Bestuurs- en organisatiekosten. 

Diverse kosten 1.946,70€€          112,50€€  2.059,20€€          

Totaal lasten 4.652,82€€          581,21€€               5.234,03€€           

Resultaat per 31-12-2016 39.934,55€€        66.430,73€€        106.365,28€€       
44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

Reserve volgens balans per 31 december 2016 204.400,35€€      

Aanwezige middelen buiten de balans* 55.000,00€€        

Totaal 259.400,35€€      

*Het betreft een subsidie van de Gemeente Waalwijk, overgemaakt

naar de Parochie Sint Jan de Doper en is gestald op aparte bankrekening.

Toezeggingen volgens overeenkomsten met betalingsverplichtingen

Vrienden Sint Jan 20.915,00€€            

Koepelvrienden 57.700,00€€            

Totaal 78.615,00€€        

Toezeggingen onder voorwaarde uitvoering restauratie

Sponsoren 35.000,00€€            

Subsidie instellingen 39.500,00€€            

Vrienden Koepels

€€  0,00

€€  0,00
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Omvang bestemmingsreserve per 31 december 2016

Totaal

Balans per 31 december 2016

Activa

Rabobank rekening courant 2.402,75€€          1.112,02€€               3.514,77€€            

Rabobank doelsparen 85.141,17€€          115.744,41€€            200.885,58€€      
Totaal 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Passiva

Reserve 1-1-2016 o. en r. St. Jan de Doper 48.403,55€€        50.425,70€€            98.829,25€€        

Af: kosten restauratie St. Jan de Doper -794,18€€            €€ 0,00 -794,18€€           

47.609,37€€        50.425,70€€            98.035,07€€        

Bij: Resultaat 2016 39.934,55€€         66.430,73€€            106.365,28€€       
Reserve per 31-12- 2016 87.543,92€€        116.856,43€€       204.400,35€€      

Resultatenrekening 2016

€€ 0,00 44.700,00€€           44.700,00€€       

13.044,37€€         21.900,00€€           34.944,37€€         

25.000,00€€       25.000,00€€       

1.656,36€€           €€  0,00 1.656,36€€           

245,00€€             €€  0,00 245,00€€             

141,17€€              236,44€€  377,61€€              

943,10€€             943,10€€             

3.557,37€€           175,50€€  3.732,87€€           

Totaal baten 44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

1.938,43€€           €€ 0,00 1.938,43€€           

179,19€€              127,50€€  306,69€€             

71,39€€  €€  0,00 71,39€€  

362,36€€             341,21€€  703,57€€              

154,75€€              €€  0,00 154,75€€              

Baten 

Ontv.donat. Bedrijfsleven 

Ontv.donat. Particulieren 

Ontv. subsidies

Baten concerten

Baten rondleidingen

Rente bank

Baten winkeltje

Overige opbrengsten

Lasten 

Kosten drukwerk/porti/publiciteit 

Kosten bank

Kosten administratie

Kosten verzekeringen 

Bestuurs- en organisatiekosten. 

Diverse kosten 1.946,70€€          112,50€€  2.059,20€€          

Totaal lasten 4.652,82€€          581,21€€               5.234,03€€           

Resultaat per 31-12-2016 39.934,55€€        66.430,73€€        106.365,28€€       
44.587,37€€        67.011,94€€         111.599,31€€        

Reserve volgens balans per 31 december 2016 204.400,35€€      

Aanwezige middelen buiten de balans* 55.000,00€€        

Totaal 259.400,35€€      

*Het betreft een subsidie van de Gemeente Waalwijk, overgemaakt

naar de Parochie Sint Jan de Doper en is gestald op aparte bankrekening.

Toezeggingen volgens overeenkomsten met betalingsverplichtingen

Vrienden Sint Jan 20.915,00€€            

Koepelvrienden 57.700,00€€            

Totaal 78.615,00€€        

Toezeggingen onder voorwaarde uitvoering restauratie

Sponsoren 35.000,00€€            

Subsidie instellingen 39.500,00€€            

Vrienden Koepels

€€  0,00

€€  0,00

Subsidie overheid 117.877,00€€           

Totaal 192.377,00€€       

Totaal Generaal 530.392,35€€       

Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Waalwijk op 30 april 2017

Overzicht uitgaven ten behoeve van restauratie, renovatie en herinrichting van het kerkgebouw alsmede 
onderhoud en verbetering van inventaris door Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper

2014 Gebouw 24-9-2014: reparatie van de klokken      €     1.464,10

2015 Inventaris 8-6-2015: lampen, kast en publicatierekken t.b.v. de kerkwinkel.  €        110,62                                                         
   
2016 Gebouw: Electra, schakelmateriaal, lampen en stopcontacten en materialen
          voor tegelwerk in de te renoveren kelderruimte      €        639,86
          Kleine materialen t.b.v. keuken, hal in de kelder.      €         154,32

Totale bijdrage van de Stichtingen als voorschot op de renovatiekosten
t/m 31-12-2016 zijn:           €     2.368,90

Door een aantal vrijwilligers en sponsoren van de stichting zijn materialen en voorzieningen om niet 
ter beschikking gesteld ten behoeve van o.a. de herinrichting van de westelijke kelderruimte* en een 
bergruimte aan de oostelijke ingang van de kerk*. Ook werd al het sloopwerk en het afvoeren van afval 
pro deo uitgevoerd.
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Het betreft o.a. nieuwe vloerbedekking, plinten, nieuw keukenblok, tegelwerk toiletruimte, elektra en 
verlichting en alle materialen t.b.v. restauratie, en reparatie van beschadigde muren, vloeren, plafonds, 
vensters, glaswerk, traliewerk, houtwerk en het vervaardigen van een podium voor uitvoeringen.

De totale geschatte aanschafwaarde hiervan bedraagt tot op heden            +/- € 20.000,00
Daarnaast hebben al vanaf 2013 onze vrijwilligers pro-deo vele uren arbeid in het verwezenlijken van ge-
noemde aanpassingen gestoken. Dit alles is uiteraard ook van geldelijke waarde en enorme steun voor 
de stichting.            P.M.

* De kelderruimte gaat dienstdoen als ontvangst- en vergaderruimte voor parochie en stichting. 

*  De bergruimte is ingericht als informatieruimte en kerkwinkel voor aan de kerk en het geloof 
   gerelateerde boeken en artikelen.

Waalwijk, 27 april 2017

Wil Vugts
Penningmeester
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Johannes de Doper: onze gezamenlijke inspiratiebron

Al sinds het begin van de 13e eeuw is de naam Johannes de Doper onverbrekelijk verbonden met de 
geschiedenis van Waalwijk en de Langstraat. Niet alleen in Waalwijk maar ook in Vlijmen, Nieuwkuijk, 
Loon op Zand, Kaatsheuvel en Capelle werden veel kerken en kapellen aan Johannes, de doper en weg-
bereider van Christus, toegewijd. Al die tijd tot vandaag is Johannes de Doper de patroon van Waalwijk 
gebleven. Hem ter ere dragen zowel de parochie als de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper zijn 
naam. Hij is voor zowel parochie als stichting de gezamenlijke bron van inspiratie!

Onze Sint-Jan is meer dan alleen een prachtig en uniek monument in het hart van Waalwijk. Het gebouw 
is naast tempel voor de Eredienst ook een onuitputtelijke bron van inspiratie en schoonheid: voor alle 
mensen van goede wil in Waalwijk en daarbuiten, ongeacht afkomst en overtuiging.

Op onze site www.vriendensintjanwaalwijk.nl hebben wij in de nieuwe hoofdstukken Kerkgebouw en 
Inspiratiebronnen getracht een eerste indruk te geven van de schoonheid en betekenis van het huidige 
kerkgebouw en haar soms verborgen schatten. 

De vrijwilligers van de commissie Historie en Culturele Activiteiten, gesteund door de commissie com-
municatie, proberen de komende jaren deze bronnen en schatten verder bloot te leggen en aan het licht 
te brengen: de stichting en de parochie worden daarbij gesteund door onze talrijke vrijwilligers die met 
hun inzet, gastvrijheid en dienstbaarheid proberen de talrijke bezoekers steeds beter van dienst te zijn.
In de volgende commissieverslagen leest u over al onze activiteiten en plannen. 

Historie en Culturele Activiteiten (commissie HCA)

Onze commissie concentreert zich op twee zaken: in de eerste plaats organiseren we gedurende het jaar 
muzikale en andere culturele activiteiten, ten tweede dragen we zorg voor de rondleidingen waarbij we de his-
torische en culturele betekenis van het kerkgebouw en alle religieuze voorwerpen en afbeeldingen toelichten.  

Culturele activiteiten 
Bij de organisatie van de muzikale uitvoeringen en concerten hanteren we een aantal uitgangspunten:
•  De concerten moeten voor iedereen gratis toegankelijk zijn. We vragen echter wel om een vrijwillige 

bijdrage om de kosten die we moeten maken te kunnen betalen. 
•  De concerten vinden zoveel mogelijk plaats op de 3e zondag van de maand van januari t/m mei en 

september t/m december; Minimaal negen keer per jaar dus.
• We streven naar diversiteit om een zo breed mogelijk publiek te interesseren.

Sinds het eerste concert, in december 2014 hebben steeds meer mensen de weg naar de Sint-Jan de 
Doperkerk gevonden met als absolute hoogtepunten tot nu toe de concerten van het Koninklijk Tilburgs 
Mannenkoor Sint Caecilia in november 2015, en van de Waalwijkse Shakin’ Arrows op 29 mei 2016, die 
ieder door meer dan 500 mensen bezocht werden. 
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Rondleidingen
Het geven van rondleidingen past uitstekend in ons motto: Onze Sint-Jan is meer. Met als directe doel-
stelling meer mensen kennis te laten maken met onze prachtige Sint- Jan. 

Onder regie van historicus en vrijwilliger Jan van Oudheusden is gewerkt aan een pakket met informatie, 
aan de hand waarvan de vrijwilligers/rondleiders zich konden inlezen in de historie en bijzonderheden 
van onze kerk. Er zijn momenteel acht rondleiders beschikbaar die op aanvraag rondleidingen verzor-
gen. Net als de concerten zijn ook de rondleidingen gratis, waarbij er na afloop gevraagd wordt om een 
vrijwillige bijdrage.

Medio 2015 is gestart met het daadwerkelijk geven van rondleidingen.  In 2016 zijn er 24 rondleidingen 
met ca. 370 deelnemers uitgevoerd. Via sociale media, perspublicaties, mond-tot-mond-communicatie, 
de sites van de parochie en de stichting, affiches, benaderen van verenigingen/ organisaties en bedrij-
ven en het zoeken van samenwerking met andere organisaties in Waalwijk (zoals Uitpunt, Leder- en 
Schoenenmuseum) is de mogelijkheid tot rondleidingen “in de markt gezet”.

Daarnaast zorgt de vaste openstelling van de kerk op de zaterdagmiddagen bij een grote groep inwoners 
en bezoekers aan Waalwijk voor een groeiend besef dat we met de Sint-Jan een parel in ons midden heb-
ben. Een parel die we met zijn allen moeten koesteren. In de afgelopen 2 jaar hebben op die manier al 
duizenden mensen kennis gemaakt met onze kerk.

De deelnemende groepen aan de rondleidingen verschillen sterk zowel qua aantal als doelgroep: vaak 
betreft het familiegroepen, buurtgenoten, collega’s, vakgenoten of verenigingsleden die een bezoek aan 
de Sint-Jan combineren met andere dagactiviteiten. 

Ook aan de Open Monumentendagen 2016 hebben we actief deelgenomen door de kerk open te stellen 
en rondleidingen aan te bieden.

Opvallend is steeds het enthousiasme en de verwondering en bewondering bij de bezoekers tijdens en 
na een rondleiding door onze kerk. Algemeen is men onder de indruk van het gebouw en van de boei-
ende geschiedenis die met de kerk is verbonden.

Onze plannen voor 2017 en daarna
Voor het jaar 2017 is het concertprogramma volledig ingepland.  Er zijn wederom negen zondagmiddag-
uitvoeringen vastgelegd. Rondom elk evenement wordt telkens de pers geïnformeerd door middel van 
een persbericht en wordt er een nieuwsbrief per mail verstuurd aan ruim 300 direct geïnteresseerden 
Ook wordt aandacht aan de concerten geschonken via onze Facebookpagina, onze site, via Uitpunt 
Waalwijk, en andere online agenda’s. Daarnaast wordt een 35-tal affiches opgehangen in Waalwijkse 
winkels, verzorgingscentra en buurthuizen. 
Tijdens de concerten wordt bij binnenkomst in de kerk iedere keer een programmaboekje onder het 
aanwezige publiek verspreid met informatie over gezelschap en programma.
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Ten aanzien van de rondleidingen zullen we actief samenwerking blijven zoeken met organisaties en 
instanties binnen en buiten Waalwijk en de aandacht blijven vestigen op de mogelijkheden voor een 
rondleiding.
Het ligt in ons voornemen om in 2017 te komen tot een verdieping en verbreding van onze activiteiten. 
We hebben daarbij behoefte aan een enthousiast iemand met initiërend vermogen die de “blinde vlek” 
in het bestaande culturele programma gaat invullen: enerzijds verdieping van al bestaande activiteiten 
waardoor ook andere doelgroepen worden aangesproken zoals bijv. jongeren, anderzijds een verbreding 
van activiteiten bijv. door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen enzovoorts. Een en ander ui-
teraard in nauwe samenwerking met de andere leden van onze commissie.

Voor de toekomst geldt dus: we gaan door met het organiseren en uitdragen van onze activiteiten en 
hopen deze zo mogelijk uit te breiden, waarbij ook ú op uw eigen manier en binnen uw eigen kennis-
senkring een belangrijke schakel kunt zijn in het proces van promoten van onze kerk en alle activiteiten 
die er plaatsvinden.

Waalwijk, 30 april 2017

De commissie Historie en Culturele Activiteiten
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De foto toont  een torenetage waarop een regelkast te zien is met   elektrische apparatuur voor het prachtige, in Nederland unieke zeskantige 

torenuurwerk. Na de restauratie zullen alle zes de wijzerplaten, mooi verlicht, weer de juiste tijd aangeven. 
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Begeleiding Activiteiten en Onderhoud (commissie BAO)

Zoals de naam van onze commissie al aangeeft richten onze activiteiten zich op de volgende aspecten:
-  Het openen en sluiten van de kerk,  het regelen van toezicht en het begeleiden van bezoekers tijdens 

de openstelling. 
- De exploitatie van het winkeltje bij de oostelijke ingang van de Sint-Jan  
-  Ondersteuning van de commissie HCA en de parochie voor, tijdens en na de bijzondere evenemen-

ten en vieringen.
-  Het verlenen van assistentie bij het openen en sluiten van de kerk, het inrichten van de kerk, de bouw 

van het podium,de  ondersteuning  van de gezelschappen tijdens de repetities en de organisatie en 
verzorging van de kofffiepauzes.

-  Ondersteuning van de parochie en stichting bij  het onderhoud, de renovatie en herinrichting van de 
kerk, de kelders,  de kerkelijke voorwerpen en attributen.

Begeleiding en de organisatie tijdens openstelling
Dankzij de steun van onze 21 surveillanten is de organisatie tijdens  de zaterdagse openstelling steeds 
prima verlopen. Het geeft veel voldoening om in contact te komen met zoveel verschillende mensen uit 
Waalwijk en de regio maar ook velen uit alle streken van de wereld; met al hun verschillende opvattingen en 
problemen, maar allemaal zonder uitzondering onder de indruk van de serene schoonheid van onze kerk.
Gelet op het succes  van de zaterdagse openstelling wil onze commissie in samenspraak met de paro-
chie onderzoeken of in de toekomst veruiming van de openstelling mogelijk is: om te beginnen met de 
woensdagmiddagen in de zomerperiode mei t/m september. Wij gaan daarvoor op zoek naar 21 extra 
surveillanten die bereid zijn op woensdag- of zaterdagmiddag met zijn tweeën twee uurtjes in de maand 
in de kerk aanwezig te zijn om de bezoekers te ontvangen en als ze dat willen rond te leiden. 

Exploitatie van het winkeltje
Voor en na de vieringen en evenementen en tijdens de openstelling is het winkeltje geopend voor in-
formatieverschaffing en de verkoop van boeken en brochures met informatie over onze kerk en allerlei 
religieuze en aanverwante artikelen. 
Verlenen van ondersteuning aan onze stichting en parochie

Dankzij de goede samenwerking met de Liedertafel kunnen wij hun podium sinds dit jaar ook voor onze 
grootschalige muziekuitvoeringen gebruiken.  Het podium is door onze vrijwilligers aangepast aan het 
kerkinterieur en gemakkelijk op te bouwen en te demonteren.
 
Renovatie en herinrichting van de kelder
Dankzij de de vakkundige hulp van onze vrijwilligers is de westelijke kelderruimte nu helemaal gereno-
veerd en opnieuw ingericht: Met dank aan de sponsors ligt er overal nieuwe vloerbedekking en is er in 
de ruimte een nieuwe keuken met magnetron en een nieuw toilet en waterfonteintje geïnstalleerd. De 
inrichting werd met de hulp van de parochie verzorgd.
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Onze stichting mag de ruimte gaan gebruiken als:
a. Vergaderruimte door de commissies en vrijwilligers van de stichting.
b.  Ontvangst- en koffieruimte voor bezoekers en gezelschappen voor en na rondleidingen en door de 

commissie HCA  georganiseerde evenementen in de kerk.
c.  Garderobe en ontvangst-, oefen- en koffieruimte voor optredende gezelschappen bij evenementen 

georganiseerd door de stichting.
d.  Koffie- en ontspanningsruimte en garderobe voor vrijwilligers en medewerkers van de stichting in de 

pauze van hun werkzaamheden in en rond de kerk ten behoeve van de parochie.
e. Ontvangstruimte voor informatieve bijeenkomsten met sponsors en donateurs

De renovatie en herinrichting van de overige kelderruimtes wordt pas aangepakt zodra  er meer dui-
delijkheid komt over de vervanging van de huidige verouderde verwarming door een energiezuinige 
instalatie. Ondertussen zal samen met de parochie worden onderzocht in hoeverre de plannen die de 
stichting heeft met deze ruimtes haalbaar zijn.

Met de belangeloze steun van een sponsor is inmiddels de huidige instalatie zodanig gerepareerd dat 
de hinderlijke geluidsoverlast tijdens concerten en vieringen is verholpen.

Onze plannen voor het komende jaar
Het komende jaar zullen wij ons allereerst gaan richten op de versterking van van de vrijwilligersorgani-
satie van onze commissie op alle terreinen. Zodat wij ons met de steun van hopelijk veel nieuwe vrijwil-
ligers kunnen gaan richten op een verdere uitbreiding van de openstelling en  een betere ondersteuning 
van de commissie Historie en Culturele Activiteiten bij de voorbereiding en uitvoering van de concerten 
en bijzondere  evenementen. Ook willen we ons het komende jaar gaan richten op het steunen van de 
parochie en stichting bij het restaureren en oppoetsen van de inventaris en de prachtige koperen, bron-
zen en houten kunstwerken in de Sint-Jan. 
Zodat het honderdjarig jubileum straks in 2025 kan worden gevierd in een stralende kerk!

Waalwijk, 30 mei 2017

Commissie Begeleiding Activiteiten en Onderhoud
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Werving donateurs, sponsoring en subsidieverwerving

Dankzij de gulle ondersteuning van de vele donateurs, koepelvrienden en koepelsponsors is de eerste 
restauratie,  aangenomen voor een bedrag van € 655.000, inmiddels van start gegaan. De dank aan alle 
gulle gevers, die de restauratie hebben mogelijk gemaakt  is door de stichting Vrienden van Sint Jan de 
Doper tot uitdrukking gebracht op het bord dat gedurende de restauratie op het grasveld naast de kerk 
blijft staan en dat daarna een ereplaats in de gerestaureerde kelderruimte zal krijgen.

Na afloop van de restauratie worden de namen van  alle particuliere donateurs die meer dan € 500,- 
hebben bijgedragen aan de restauratie op een plaquete vermeld die tenminste tien jaar lang als blijk van 
onze dank en waardering een plaats zal krijgen in de toegangshal van de kerk. Natuurlijk zullen we alle 
donateurs tijdig tevoren nogmaals om hun nadrukkelijke instemming vragen.

Vanzelfsprekend zal onze stichting erop toezien dat alle giften worden besteed volgens de door de 
schenkers aangegeven bestemming en in overeenstemming met de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd 
in onze statuten en de intentieverklaring met parochie en bisdom. 

Is de rol van onze sponsorcommissie uitgespeeld, nu de financiële doelstelling is gerealiseerd?

Dat allerminst: Niet alle nog te restaureren onderdelen van het kerkgebouw konden vanwege de tegen-
vallende aanneemsom in de huidige restauratieronde worden meegenomen. Deze minder urgente res-
tauratieprojecten zullen hopelijk nog voor het 100-jarig jubileum in 2025 tijdens een volgende, kleinere 
restauratieronde met de steun van onze stichting kunnen worden itgevoerd.

Daarnaast staan er nog een aantal herinrichtingsprojectenop stapel. Zoals de twee overige kelderruim-
tes en een eventuele aanpassing van de torentrans om de door onze stichting verlangde bezichtigingen 
vanuit de toren mogelijk te maken. En wat te denken van de kosten voor een op termijn noodzakelijke  
energiezuinige verwarming, ter vervanging van de installatie, die ouder is dan de meeste van onze do-
nateurs en sponsors.

Ook heeft de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper nog een aantal bijzondere wensen die bijdragen 
aan haar doelstelling. U leest er hierna meer  over in de beleidsvisie van ons stichtingsbestuur.

Hopelijk ontvangt onze commissie nog dit jaar een begroting met een gespecificeerde raming van alle 
restaratie- , renovatie-, en herinrichtingskosten, die- met oog op het realiseren van de doestelling van 
beide stichtingen en  de parochie van Sint Jan de Doper - tot aan de viering van het honderdjarige kerk-
jubileum,  wenselijk of noodzakelijk zijn. 
Wij hopen de komende jaren daarvoor op de brede steun vanuit de hele gemeenschap in Waalwijk en de 
Langstraat: indachtig onze slogan: Samen sterk voor onze kerk!

Waalwijk, 25 mei 2017

Commissies Fondsenwerving, Subsidieverwerving en Sponsoring
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Samen op weg naar het 100 jarige jubileum in 2025

Zoals in onze jaarverslagen over 2014 en 2015 al werd beklemtoond is een openhartige en vertrouwens-
volle samenwerking  van onze stichting met de hele Waalwijkse gemeenschap en met de parochie Sint 
Jan de Doper de belangrijkste pijler van ons beleid.

Gelukkig mogen we constateren dat deze samenwerking steeds meer vruchten begint af te werpen. Er 
is in de parochie en in de stichting een sterk vertrouwen gegroeid in de mogelijkheden en kansen die 
een vertrouwensvolle samenwerking biedt voor een versterking van de positie van de zowel de kerk als 
de parochie van Sint Jan de Doper. Ten bate van de hele gemeenschap van Waalwijk en de Langstraat.

Voor het komende jaar heeft de stichting aan de parochie het onderstaande actieplan voorgesteld. De 
naar de visie van de stichting financieel en personeel haalbare doelen zullen samen met parochie dit jaar 
getoetst op maatschappelijk nut, haalbaarheid en relevantie:

1.  Restaureren en/of schoonmaken en oppoetsen van o.a. hoogaltaar, beelden, schilderijen, biechtstoe-
len, Mariakapel en Gedachteniskapel, kruiswegstaties en doopmonument Sint-Jan.

2.  Verbetering van de interieurverlichting, met name van processiegangen, kruiswegstaties en hoogal-
taar. 

3.  Verbetering van de verlichting van het kerkgebouw in de avonduren, vooral tijdens speciale evene-
menten. Gedacht wordt ook aan uurwerkverlichting en raamverlichting vanuit de grote koepel en de 
toren. 

4.  Verbetering van de geluidskwaliteit in de kerk tijdens vieringen en concerten onder andere door het 
aanbrengen van vaandels of decoratieve doeken tussen podium en altaar. 

5.  Installatie van een Led-scherm in de kerk waarop tijdens de openstelling van de kerk en voor of tij-
dens speciale concerten videopresentaties kunnen worden getoond, die de cultuurhistorische en 
religieuze betekenis van het kerkgebouw illustreren en toelichten.

6.  Aanleg van een Led-scherm of lichtkrant voor de kerk, waarop alle informatie wordt getoond over de 
openstelling en de in de Sint-Jan geplande activiteiten en kerkelijke vieringen.

7.  Verbetering van de toegankelijkheid van de torentrans, waardoor toeristische bezichtiging vanuit de 
toren mogelijk wordt.

8.  Gebruiksmogelijkheden, renovatie en herinrichting van de overige ruimtes in de crypte na vervanging 
van de verwarming. Onze stichting denkt aan herinrichting van de ruimtes waarna grotere gezel-
schappen voor en na de rondleidingen kunnen worden opgevangen. Ook suggereren wij de ruimtes 
na herinrichting te benutten als permanente expositieruimte.

9. Restauratie en onderhoud van oksaal en orgel.
10.    Verruiming van de openstelling van het kerkgebouw door het aantrekken van surveillanten.
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Alle gesuggereerde activiteiten dienen naar de mening van de Vrienden van Sint Jan de Doper te worden 
getoetst aan de vastgestelde gemeenschappelijke doelstelling van parochie en stichting:
De Sint-Jan voor het nageslacht behouden als tempel voor de Eredienst en als het sociale, maatschappelijke en 
cultuurhistorische hart van Waalwijk en de Langstraat.
Ten bate van alle inwoners en bezoekers. 

Waalwijk, 12 juni 2017

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper
 

Dit bronzen beeldje stelt Johannes de Doper voor, staande op de wereldbol en 

oproepend tot bekering en vrede.

Het werd in 1943, midden in de tweede wereldoorlog, in opdracht van de 

parochie van Sint Jan de Doper gemaakt door de later wereldberoemd geworden 

Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom. 

Zo maakte deze kunstenaar in 1947 in opdracht van Koningin Wilhelmina 

onder meer een erezwaard dat door het Nederlandse volk werd geschonken 

aan de generaal en latere president Dwight D. Eisenhower.

Het kleinood wordt momenteel bewaard in de kluis van de parochie. 

Over onze plannen met dit beeldje hoort u binnenkort meer.
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Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk
Stichting Vrienden van de Koepels
Postadres: De Genestetstraat 1 • 5144 SN Waalwijk 
info@vriendensintjanwaalwijk.nl • www.vriendensintjanwaalwijk.nl


