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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 2014: 

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 2014: 

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  

Albert Roosenburg, lid 

 

Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd op 11 mei 2015 en vervolgens door de 

bestuursleden ondertekend. 
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2) Jaarprogramma 2014 

 

Inleiding 

 
De Catharina Stichting Zuiderwoude heeft in het jaar 2014 veel culturele en andere 

maatschappelijke activiteiten ontplooid. Het streven was 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 daarom gebruik gemaakt van de subsidie die verschillende fondsen ter 

beschikbaar hebben gesteld. In dit verband danken wij de stichting R.C. Maagdenhuis, de 

Rabobank Waterland, de stichting De Haaf en de verschillende particuliere donateurs.  

 

De Catharina Stichting Zuiderwoude is er met haar programmering in geslaagd een goede mix 

te vinden tussen traditionele muziek en moderne compositie. Ook tussen stijlen en vormen. 

Veel jonge mensen hebben een podium gekregen. Ook is er een samenwerking ontstaan 

tussen de Catharina Stichting Zuiderwoude en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 

(NMF). 
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Concerten 

 
Woensdag 1 januari 

Nieuwjaarsconcert: Mick Stirling, cello-suites Bach nr. 1 en 3. 

Voortzetting van de reeks “Bach op één instrument”. Het kerkgebouw leent zich met zijn 

bijzondere akoestiek uitstekend voor solo-optredens.  

 

Zondag 2 februari 

Middagconcert: Músicos da Bôxa, Astrid Haring (harp), Brandt Attema (bastrombone), 

Magda Mendes (zang) en Ward Veenstra (gitaar). 

Een gedurfde combinatie van uitstekende, jonge, musici. Muziek die zelden ten gehore wordt 

gebracht. 

 

Zondag 9 maart 

Koffieconcert: Jan Marten de Vries (piano) met Via Crucis van Frans Listz. 

Geheel passend in de algemeen kerkelijke traditie van bezinning en vasten. 

 

Zondag 13 april 

Koffieconcert: Musica Lirica, Annette de Rozario (sopraan), Edwin Blankenstijn (viool), 

Frits Wagenvoorde (viool), Sebastiaan van Eck (cello) en Jan van Grootheest (clavecimbel). 

Passiemuziek. 

Een opmaat naar Pasen. 

 

Zondag 11 mei 

Middagconcert: Ebonit Saxofoon Kwartet. Vier saxofonisten met muziek van Bach, 

Mozart, Dvořák, Gershwin en Escaich. 

Vier jonge mensen op voor een kerk enigszins ongebruikelijke instrumenten en een mooie mix 

van composities. 

 

Zondag 25 mei 

Middagconcert: Trajecti Voces: een Utrechts vocaal ensemble onder leiding van dirigent 

Dirkjan Horringa met muziek van o.a. Yves, Whitacre, Copland, Obrecht, Sweelinck en 

Josquin. 

Sweelick en Obrecht (priester en componist) zouden genoten hebben van hun eigen muziek in 

deze kerk. 

 

Zondag 28 september 

Opening cultureel seizoen:  

- Tango Rosa Rio: vier vrouwen met “Apasiononado” (tangomuziek).  

Niet gebruikelijk om deze muziek in een kerk te horen, maar uitermate boeiend en 

inspirerend. 

- EvenSanne: filmische folk jazz van Sanne Huijbregts en Erhan Har Even. 

Kennismaken met moderne toepassingen in de muziek van twee 

conservatoriumstudenten. Sanne heeft op de dorpsschool gezeten. 

- Otgo Gadje: zigeunermuziek.  

Een waardige afsluiting in het Dorpshuis met acht musici en met napraten over de 

eerdere concerten. 
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Zondag 12 oktober 

Middagconcert: Gerda Marijs (cello) en Nick Scholten (harp) met werken van Tournier, 

Damase, Meyerbeer, Renié en Hersant. 

Ook nu weer twee jonge, getalenteerde musici die de sterren van de hemel spelen en de 

aanwezigen blij verrassen met onbekend repertoire. 

 

Zondag 9 november 

Middagconcert: speciaal kinderconcert: “Vlieg met me mee”. Een reis rond de wereld 

voor kinderen van 5 – 95 jaar, georganiseerd door Marieke de Bruijn (viool), Marjolein 

Bakker (piano) en Suze van Stiphout (Contrabas) en met muziek van o.a. Brahms, Vivaldi en 

Piazzolla. 

De kerk vol met kinderen en hun (groot)ouders. Actief meevliegen met de armen gespreid over 

de aardbol tot in de verste uithoeken. Na afloop even spelen op de instrumenten en de 

kinderviooltjes.  

 

Zondag 14 december 

Middagconcert: viooltweeling Take en Mayu Konoé met werken van Leclair, Mozart, 

Handel en Bach. Een samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) 

onder het motto ‘Een instrument voor talent!’. 

Tieners van net 17 jaar, die op de mooie instrumenten van het NMF de kerk betoveren met 

hun fantastische uitgebalanceerde spel. Adembenemend. 

 

Zondag 21 december 

Koffieconcert: Kerstconcert. 

Antje Lohse (mezzosopraan), Kim White (viool) en Wim Dijkstra (orgel) spelen werken van 

o.a. Telemann, Monferrato, Caccini, Händel en Bach. 

Een prachtige afsluiting van het jaar 2014. 

 

 

 

Exposities 
 

Januari 

Albert Roosenburg: Foto’s (Malinese en Indische portretten) 

 

Februari 

Mathilde Ooms: Schilderijen 

 

Juli 

Martin Coppes: Schilderijen 

 

Augustus 

Catharina Reynolds: Schilderijen 

 

September/oktober 

Ruud Gortworst: Foto’s 
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Oktober/november 

Foppe van Dijk: Schilderijen en Archeologisch Werkgroep Waterland: Archeologische 

vondsten in omgeving van Zuiderwoude vanaf de vroege middeleeuwen toen de terpen aan 

het huidige Dijkeinde, grenzend aan de Zuiderzee, bewoond waren door vissers en 

handelslieden. 

Een zeer druk bezochte tentoonstelling die een mooi inzicht gaf in de eeuwenoude 

geschiedenis van een dorp dat groter is geweest dan Monnickendam. Kinderen van de 

groepen 7 en 8 van de school “de Overhaal” werden voorgelicht over de aard en betekenis 

van de gevonden artefacten.  

 

 

Andere evenementen 2014 

 

Zaterdag 17 mei  

Catharina-wandeling 

 

Zondag 15 juni 

Tuinconcert: Fanfarecorps Zuiderwoude o.l.v. Thomas Geerts. 

In de pastorietuin van Zuiderwoude. 

 

Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 

Waterland Kerkenland: muzikale fietsroutes langs Ransdorp, Zunderdorp, Durgerdam, 

Holysloot. 

 

Zaterdag en zondag 28-29 juni  

Waterland Kerkenland: muzikale fietsroutes langs, Zuiderwoude, Uitdam en 

Monnickendam. 

 

Dinsdag 11 november 

Sint Maarten Programma, liedjes, verhalen en lichtjes. 

 

Dinsdag 25 november 

Catharina-avond: Iconografische lezing over de heilige Catharina van Alexandrië (en van 

ook andere steden) door Ben Visser.  

Tevens: Uitreiking van de Catharinaring aan een vrouw die zich gedurende lange tijd en 

geheel onverplicht verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving in de regio Waterland. 
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3) Jaarrekening 2014  

 

Catharina Stichting Zuiderwoude 

  

Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013 

  

           ACTIVA 

    
PASSIVA 

   

           

  
31 dec. 2014 

 

31 dec. 2013 

   

31 dec. 2014 31 dec. 2013 

  

         € 

 

            € 

   

          € 

 

          € 

           Vaste activa 0 

 

0 

 
Eigen vermogen 3.519 

 

2.069 

           

           

           

      

Kortlopende schulden 

  

       

Luna Kamerkoor 533 

      

                                          Catharina ring  49 

Liquide middelen 

    

                                   Dirigent Nootweer 100 

 

Kas  108 

 

50 

 

Huur kerk 380 

 

Rabobank Stichting 1.739 

 

1.270 

 

Huur kerk 560 

  

 

Rabobank Werkgroep 2.510 

 

1.811 

 
Musici december 278 

  

           Totaal € 4.357  

 

€ 3.131  

 
Totaal 

 

€ 4.357  

 

€ 3.131  
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Winst- en Verliesrekening 2014 

  Baten           € 

Concerten 4.776 

Catharina-avond 810 

Catering 523 

Catharina-wandeling 2.640 

Donaties 140 

Overige inkomsten expositie 17 

Bijdrage diaconie 150 

St. R.C. Maagdenhuis 2.000 

Rabobank 1.000 

Totaal € 12.056  

  Lasten          € 

Concerten 6.451 

Catharina-avond 488 

Catering 343 

Catharina-wandeling 2.602 

Overige uitgaven expositie 120 

Algemene kosten 602 

Totaal € 10.606  

 

  

Resultaat € 1.450  

    



10 
 

Toelichting op de jaarrekening 2014 
 

Het kas- en banksaldo per 31 december 2014 bedraagt € 4.347. Twee nog te betalen 

rekeningen zijn die voor de huur van de kerk en aan de tweeling voor het decemberconcert.  

De balans laat zien dat het Eigen Vermogen is toegenomen tot € 3.519. Vooral dankzij de 

subsidies van Stichting R.C. Maagdenhuis van € 2.000 en die van de Rabobank met € 1.000 

kon nu een kleine continuïteitsreserve worden gevormd. 

De winst- en verliesrekening kent een positief saldo van € 1.450. 

De algemene kosten bedragen € 602 (brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen € 230, 

bankkosten € 135, ANBI-lidmaatschap € 60 en diverse kosten € 122 ). 

 

Overzicht financiële resultaten van de activiteiten 

 

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. In totaal bedroeg het 

saldo van alle activiteiten € 1.268 negatief. 

Woensdag 1 januari                                                                                                                                             

Nieuwjaarsconcert:  Mick Sterling,  cello-suites Bach                                                                                            

kaartverkoop € 975                                                                                                                                                                                                       

musicus € 580, huur kerk € 100                                                                                                                                                                     

resultaat  € 295 

Januari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Expositie Albert Roosenburg: foto’s (Malinese en Indische portretten)                                                                                                                               

huur kerk € 120                                                                                                                                                                               

donatie in bus uitgang € 17                                                                                                                                                                        

resultaat - € 103 

Zondag 2 februari                                                                                                                                                                                                                 

Middagconcert: Músicos da Bôxa                                                                                                                               

collecte € 370                                                                                                                                                                                                 

4 musici € 848, huur kerk € 100                                                                                                                                                           

resultaat - € 578 

Zondag 9 maart                                                                                                                                                                                            

Koffieconcert: Jan Marten de Vries, Via Crucis van Liszt                                                                                                                                            

collecte € 219, bijdrage diaconie € 50                                                                                                                                                                            

musicus € 312, huur kerk € 100                                                                                                                                                        

resultaat - € 143 
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Zondag 13 april                                                                                                                                                                                                                              

Koffieconcert: Musica Lirica, passiemuziek                                                                                                                                    

collecte € 353, bijdrage diaconie € 50                                                                                                                                                                                                            

5 musici € 500, huur kerk € 100                                                                                                                                                              

resultaat - € 197 

Zaterdag 17 mei                                                                                                                                                                  

Catharina-wandeling                                                                                                                                                         

inkomsten € 2.640                                                                                                                        

uitgaven € 2.602                                                                                                                                                                                                                   

resultaat € 38 

Zondag 11 mei                                                                                                                                                                                                                                                            

Middagconcert: Ebonit Saxofoon Kwartet                                                                                                                                                      

collecte € 240                                                                                                                                                                                                    

4 musici € 500, huur kerk € 100                                                                                                                                                                 

resultaat - € 360 

Zondag 28 september                                                                                                                                                                                                           

Opening cultureel seizoen:                                                                                                                                                                                  

-Tango Rosa Rio, tangomuziek,                                                                                                                                                               

-EvenSanne, filmische folk jazz                                                                                                                                                                                   

-Otgo Gadje, zigeunermuziek                                                                                                                                                                                   

kaartverkoop € 1.380                                                                                                                                                                                    

Tango Rosa Rio € 500, Sanne Huybers c.s. € 150, Zigeunerorkest € 450, pianostemmer € 63,  

huur kerk € 100, huur dorpshuis en consumptiebonnen € 82                                                                                                                                                                                                                 

resultaat € 35 

Zondag 12 oktober                                                                                                                                                                                                                            

Middagconcert: Gerda Marijs (cello) en Nick Scholten (harp)                                                                                                                                                       

collecte € 350                                                                                                                                                                                                               

2 musici € 340, organist € 23, huur kerk € 100                                                                                                                           

resultaat - € 113 

Zondag 9 november                                                                                                                                                                                                                                           

Middag/kinderconcert: Trio Vidalita  “Vlieg met me mee”                                                                                                           

kaartverkoop € 433                                                                                                                                                                                 

3 musici € 503, huur kerk € 100                                                                                                                                                                

resultaat - € 170 

Dinsdag 25 november                                                                                                                                                                                                                     

Catharina-avond: iconografische lezing over Catharina door Ben Visser                                                                                                                                                         

kaartverkoop € 810                                                                                                                                                                          

Ben Visser € 300, huur kerk € 100, bloemen en wijn € 43, Catharinaring € 45                                                                                               

resultaat € 322 
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Zondag 14 december                                                                                                                                                                                                      

Middagconcert: viooltweeling Take en Mayu Konoé                                                                                                                                                  

collecte € 291                                                                                                                                                                                                 

2 musici € 278, huur kerk € 100                                                                                                                                                                                          

resultaat - € 87 

Zondag 21 december                                                                                                                                                                                                                               

Koffie/Kerstconcert, mezzosopraan, viool, orgel                                                                                                            

collecte € 165, bijdrage diaconie € 50                                                                                                                                                                                                  

3 musici € 312, huur kerk € 110                                                                                                                                                             

resultaat - € 207 

 


