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1) Algemene informatie
Het doel van de Catharina Stichting Zuiderwoude
De Catharina Stichting Zuiderwoude is opgericht op 6 april 2006 met als doel blijkens artikel
2 van de akte van oprichting:
a. het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten in Zuiderwoude en
omstreken en het in stand houden van monumentale gebouwen in de plaats Zuiderwoude;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn,
alles in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuur van de Catharina Stichting Zuiderwoude
Bestuursleden in het jaar 2015:
Chris Klein, voorzitter
Gerard Pott, secretaris
Pieter Swildens, penningmeester
Simon van Geldorp, lid
Ronald Lubberts, lid
Elise Stevens, lid

De werkgroep van de Catharina Stichting Zuiderwoude
De werkgroep organiseert de activiteiten van de Stichting.
Werkgroepleden in het jaar 2015:
Simon van Geldorp, voorzitter
Paulien Bom, secretaris
Pieter Swildens, 1e penningmeester
Jeanne Klein, 2e penningmeester
Ella van Drumpt, lid
Inger van Heijst, lid
Adrie Honingh, lid
Charlotte Kremer, lid
Bart van Miert, lid, medio 2015 opgevolgd door Caecilia van Stigt
Albert Roosenburg, lid
Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd op 11 juli 2016 en vervolgens door de
bestuursleden ondertekend.
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2) Jaarprogramma 2015
Inleiding
De Catharina Stichting Zuiderwoude heeft ook in het jaar 2015 veel culturele en andere
maatschappelijke activiteiten ontplooid.
Doordat Zuiderwoude heel centraal ligt in het veenweidegebied tussen Amsterdam,
Purmerend en Edam-Volendam komen er veel mensen uit de omliggende plaatsen en zelfs
van buiten de grenzen van de Waterlandse regio naar de activiteiten. Dit mede omdat het oude
kerkje prachtig gelegen is en een bijzonder goede akoestiek heeft.
Ook dit jaar was het streven om vooral voor de kinderen en de nieuwkomers in het dorp een
aantrekkelijk programma te maken. Dit om bij te dragen aan de sociale cohesie binnen een
klein dorp dat van samenstelling verandert om zo de samenhang even sterk te houden als
voorheen. Kinderen betalen daarom geen of slechts een symbolische bijdrage voor de
activiteiten. Als er toegang wordt geheven, is dat in de meeste gevallen niet kostendekkend,
gegeven het feit dat de Catharina Stichting Zuiderwoude de optredende artiesten een redelijke
vergoeding wil bieden.
Dankbaar is gebruik gemaakt van de subsidie die verschillende fondsen ter beschikking
hebben gesteld. In dit verband danken wij de Stichting de Haaf, de Coöperatie Windenergie
Waterland en de verschillende particuliere donateurs.
De Catharina Stichting Zuiderwoude is er met haar concertprogrammering in geslaagd een
goede mix te vinden tussen traditionele muziek en moderne composities. Ook tussen stijlen en
vormen. Veel jonge mensen hebben een podium gekregen.
De gehouden tentoonstellingen waren een groot succes. Met name de tentoonstelling ‘kleine
schilders, Grote kunst’ van de kinderschilderschool in Broek in Waterland met daaraan
gekoppeld een verkoop t.b.v. een goed doel trok veel belangstelling. Dit jaar is ook het
vertonen van een film in het programma opgenomen.
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Concerten en Optredens
Donderdag 1 januari
Nieuwjaarsconcert: Carla Leurs, J.S. Bach: Sonate nr. 2 en Partita nr. 1.
Voortzetting van de reeks “Bach op één instrument”. Het kerkgebouw leent zich met zijn
bijzondere akoestiek uitstekend voor solo-optredens.
Zondag 22 februari
Koffieconcert: Jan Marten de Vries (piano) en Katarina Sames (fluit en piccolo) met
Into Silence
Muziek van o.a. Claude Débussy, Jacques Ibert, Thorkel Sigurbjörnsson, Francis Poulenc,
Tilmann Dehnhard en Jan Marten de Vries.
Zaterdag 14 maart
Avondvoorstelling met Hans Dagelet en Jan van Eerd: “Stervend Europa”
Een muziekaal klankbeeld naar het gelijknamige boek van Ivan Goll
Zondag 29 maart
Koffieconcert: Huygensconsort
Werken van o.a. Palestrina, Sweelinck, Purcel, William Byrd en Christov Dobri
Zaterdag 16 mei
Middagconcert: Saxofoon Kwartet Frits Heimans,
Eigentijdse jazz met schilderijen als decor (zie Tentoonstellingen)
Zondag 31 mei
Middagconcert: het Utrechts Kamerkoor met “Poèmes et Poètes”
Muziek van de Franse slag (Claude Debussy, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Jean Francaix)
Zondag 4 oktober
Opening culturele seizoen: “Muziek uit alle Windstreken”
- Trio Samira Dainan met SAFRA!:
Oriental jazz- chanson- Worldmuziek; voor velen een kennismaking met het Ud-spel
-

ZORITA: van Zuid-Amerikaanse ritmes tot opzwepende Balkan klanken
Een waardige afsluiting in het Dorpshuis met negen swingende musici

Zondag 18 oktober
Koffieconcert: Kodalykoor met het programma “Hemel op aarde”.
O.l.v .de Japanse dirigent Takashi Mizumoto werken van Orlando di Lasso, Zoltán Kodály,
Béla Bartók, Francis Poulenc en diverse Japanse componisten.
Zondag 8 november
Middagconcert: speciaal kinderconcert: “De Jonge Mozart”. Het levens- en reisverhaal
van de kleine Mozart. Voor kinderen van 5 – 95 jaar, georganiseerd door Marieke de Bruijn
(viool) en haar ensemble
De kerk vol met kinderen en hun (groot)ouders. Actief meereizend met Mozart door Europa.
Na afloop even spelen op de instrumenten en de kinderviooltjes.
Zondag 13 december
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Koffieconcert: Optreden van singer-songwriter Otto Dethmers en hoboïst Rick Sonneveld
Zelfgeschreven liedjes, waaronder die van het mooie Zuiderwoude

Exposities
Januari
Albert Roosenburg: Foto’s (Winterlandschappen; Zuiderwoude in één vierkante kilometer)
Mei
Frits Heimans: Schilderijen
Juli
Zes waterlandse fotografen: “Anders Kijken”
Augustus
Bep Brom: Schilderijen
September
Expositie “kleine schilders, Grote kunst”. Leerlingen van een schilderschool uit Broek in
Waterland. Een zeer druk bezochte tentoonstelling waarnaar ook scholen uit de regio kwamen
kijken. Verkoop van de werken t.b.v. de stichting ‘Het vergeten kind’

Andere evenementen 2015
Zaterdag 25 april
Catharina-wandeling
Zondag 14 juni
Tuinconcert: Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts.
In de pastorietuin van Zuiderwoude.
Zaterdag en zondag 20 en 21 juni
Waterland Kerkenland: muzikale fietsroutes langs Ransdorp, Zunderdorp, Durgerdam,
Holysloot.
Zaterdag en zondag 27-28 juni
Waterland Kerkenland: muzikale fietsroutes langs, Zuiderwoude, Uitdam en
Monnickendam.
woensdag 7 oktober
Film “de Roomtuintjes”: een documentaire over vijf jongens en een meisje. Marijke Bresser
uit Uitdam heeft hen 20 jaar gevolgd. Inleiding en discussie na afloop met de maakster
Dinsdag 11 november
Sint Maarten Programma, liedjes, verhalen en lichtjes.

3) Jaarrekening 2015 Catharina Stichting Zuiderwoude
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Balans per 31 december 2015 en 31 december 2014
31/12/15
kas
bank
totaal

31/12/14

113

108

2.403

4.249

2.516

4.357

31/12/15

31/12/14

2.516

3.519

0

838

2.516

4.357

eigen vermogen
kortlopende schulden
totaal

Winst- en verliesrekening 2015
Baten

Lasten

catering

203

activiteiten (zie bijlage 1)

donaties

155

algemene kosten (zie bijlage 2)

subsidie de Haaf

1.538
823

1.000

resultaat 1.003 negatief

bijlage 2
betreft algemene kosten
bankkosten
ANBI
copieën
aankondigingsbord
stemmen piano
verzekeringen
benen-op-tafelsessie werkgroep

164
95
11
93
63
232
165

totaal

823
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Toelichting op de jaarrekening 2015

Het kas- en banksaldo per 31 december 2015 bedraagt 2.516 euro. Er zijn geen openstaande
rekeningen. Daarmee is het eigen vermogen per balansdatum eveneens 2.516 euro.
Ten opzichte van 31 december 2014 is het eigen vermogen teruggelopen van 3.519 euro naar 2.516
euro.

Dankzij de subsidies van Stichting de Haaf en Coöperatie Windenergie
Waterland en enkele donaties is het verlies over 2015 beperkt tot 1.003
euro.
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Bijlage 1 Overzicht financiële resultaten van de activiteiten 2015
Hieronder volgt een overzicht met de baten en lasten per activiteit en het resultaat. Het gaat
hier alleen om de activiteiten die voor rekening van de stichting komen.
Donderdag 1 januari
Nieuwjaarsconcert: Carla Leurs, J.S. Bach: Sonate nr. 2 en Partita nr. 1.
kaartverkoop € 790
musicus € 500,
huur kerk € 110
resultaat € 180
Januari
Expositie Albert Roosenburg (Winterlandschappen; Zuiderwoude in één vierkante
kilometer)
Zondag 22 februari
Koffieconcert: Jan Marten de Vries (piano) en Katarina Sames (fluit en piccolo)
collecte € 156
bijdrage diaconie € 80
2 musici € 362,
huur kerk € 60
resultaat - € 186
Zaterdag 14 maart
Avondvoorstelling met Hans Dagelet en Jan van Eerd: “Stervend Europa”
kaartverkoop € 330
artiesten € 326,
huur kerk € 110
flyers 9
resultaat - € 115
Zondag 29 maart
Koffieconcert: Huygensconsort
collecte € 188,
bijdrage diaconie € 50
musici € 371
huur kerk € 60
resultaat - € 193
Zaterdag 25 april
Catharina-wandeling
Bijdrage huur bus € 300
resultaat - € 300
Zaterdag 16 mei
Middagconcert: Saxofoon Kwartet Frits Heimans,
10% omzet expositie Frits Heimans € 245
huur kerk € 110
resultaat € 135
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Zondag 31 mei
Middagconcert: het Utrechts Kamerkoor
kaartverkoop € 280
musici € 339
huur kerk € 110
resultaat - € 169
Juli
Zes waterlandse fotografen: “Anders Kijken”
Augustus
Bep Brom: Schilderijen
10% van omzet € 80
resultaat € 80
September
Expositie “Kleine schilders, grote kunst”.
huur kerk € 110
resultaat - € 110
Zondag 4 oktober
Opening cultureel seizoen: “Muziek uit alle Windstreken”
kaartverkoop € 1.335
sponsoring CWW € 500
musici € 1.696
consumptiekosten musici € 104
huur kerk € 110
huur dorpshuis € 25
printkosten € 210
resultaat - € 310
woensdag 7 oktober
Film “de Roomtuintjes”
collecte € 80
huur dorpshuis € 25
resultaat € 55
Zondag 18 oktober
Koffieconcert: Kodalykoor
collecte € 188
bijdrage diaconie € 50
musici € 200
huur kerk € 60
resultaat - € 22
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Zondag 8 november
Middag/kinderconcert: de Kleine Mozart
kaartverkoop € 463
musici € 848
huur kerk € 110
resultaat - € 495
Zondag 13 december
Koffieconcert: Otto Dethmers
collecte € 72
bijdrage diaconie € 50
musici € 150
huur kerk € 60
resultaat - € 88
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