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1 Algemene informatie 
 
 
Doel 
 
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. 

 
 
Bestuur 
 
Bestuursleden in het jaar 2016: 

Chris Klein, voorzitter 
Gerard Pott, secretaris 
Pieter Swildens, penningmeester 
Simon van Geldorp, lid 
Ronald Lubberts, lid 
Elise Stevens, lid 

 
 
Werkgroep 
 
De werkgroep organiseert de activiteiten van de Stichting. 
Werkgroepleden in het jaar 2016: 

Simon van Geldorp, voorzitter 
Paulien Bom, secretaris t/m juni 
Caecilia van Stigt, secretaris vanaf juli 
Pieter Swildens, 1e penningmeester 
Jeanne Klein, 2e penningmeester 
Ella van Drumpt, lid  
Inger van Heijst, lid 
Adrie Honingh, lid 
Charlotte Kremer (predikant Zuiderwoude), lid 
Albert Roosenburg, lid 

 
 
 
 
Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd juni 2017 en vervolgens door de volgende 
bestuursleden ondertekend. 
 
Pieter Swildens, Chris Klein, Ronald Lubberts, Elise Stevens 
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2 Jaarprogramma 2016 
 
 
Inleiding 
 
De Catharina Stichting Zuiderwoude heeft ook in het jaar 2016 veel culturele en 
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 bieden. Dit om bij te dragen aan de sociale cohesie binnen een 
klein dorp dat van samenstelling verandert, in een poging 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 subsidies en donaties die verschillende fondsen ter 
beschikking hebben gesteld. In dit verband danken wij de Rabo bank, Gemeente Waterland, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, Stichting Maagdenhuis 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, en tussen stijlen en 
vormen. Veel jonge mensen hebben een podium gekregen. De gehouden tentoonstellingen 
waren een groot succes. Aan de festivaldag WATER(SNOOD) in juni werd door veel 
dorpsgenoten van jong tot oud actief (en passief) meegedaan. De opening van het culturele 
seizoen op 2 oktober, met een prachtige samenwerking tussen Waterlandse musici en 
vluchtelingen met een verblijfsstatus, werd een groot succes. Het seizoen 2016-2017 heeft 
als thema ‘Van Waterlandse bodem’ meegekregen. 
 
 
Concerten en optredens 
 
1 januari 2016 Nieuwjaarsconcert: Esther Apituley, altviool, SOLO J.S. BACH - 

Welke noot is de mooiste? 
Prelude Suite 6, Sarabande uit Suite 3, Presto Partita 1, Adagio Sonate 
1, Gigue Partita 2, Sarabande Suite 5.   
Voortzetting van de reeks ‘Bach op één instrument’. Het kerkgebouw 
leent zich met zijn bijzondere akoestiek uitstekend voor solo-optredens.  
 

31 januari 2016 
11.30 

Koffieconcert met Rie-trio 
Rik Sonneveld, hobo, Cynthia van Leeuwen, hobo, en Marca Schrap, 
fagot. Met o.a. een triosonate van Johann Dismas Zelenka. 
 

21 februari 2016 
16.00 

Middagconcert met Niek Kleinjan en Tom Wolf, marimba en klarinet 
met werken van Bach tot Reich en van Rachmaninoff tot Beethoven. 
Daarbij gaven ze uitleg over de muziek en hun instrumenten. Ze 
bewezen dat klassieke muziek niet saai is: uit alle mogelijke slagwerk- 
en blaasinstrumenten toverde het duo pareltjes uit de 
muziekgeschiedenis naar boven, enthousiast en met humor. 
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20 maart 2016  
kerkdienst van 10.00 
concert om 11.30  
 

Palmzondagconcert met Merel Naomi, harp.  
 
 

24 april 2016 
16.00 

Middag meditatieconcert met Harry Starreveld en Ernestine Stoop, 
shakuhachi en harp. 
 

21 mei 2016 Catharinawandeling  
 

22 mei 2016  
kerkdienst van 10.00 
concert om 11.30  
 

Koffieconcert met het Couperuskwartet: vier cellisten van het 
residentieorkest. 

26 juni 2016 
12.30 tot 22.30 

Activiteiten rond het thema water(snood)  
Eendaags festival van en voor het dorp met muziek, theater, 
voordracht, eten en nog veel meer. 
 

2 oktober 2016  
15.00 

Waterland ontmoet nieuwe buren: Openingsconcerten van het 
nieuwe muziekseizoen in kerk en dorpshuis van Zuiderwoude, waarbij 
muziek en verhalen van en over vluchtelingen centraal stonden met 
een hapje en drankje uit alle windstreken. Met medewerking van: Jan 
Wouter Oostenrijk en Achim Heine, met Zangeres Shaza 
Hayek en Mhamed Alissa (UD-speler) en als vijfde muzikant Lucas 
Dols uit Amsterdam (contrabas en cello). Atti Bahadori uit Iran sprak 
over haar leven. Haar dochter Nieloefaar, die in 2014 THE 
VOICE KIDS gewonnen heeft, zong een aantal liedjes. De band Sharqi 
Blues gaf daarna in het dorpshuis een swingend optreden, en Erin 
Bouwen (uit Zuiderwoude) van WE DO vertelde over de laatste stand 
van zaken over hun werk voor vluchtelingen. 
 

30 oktober 2016  
kerkdienst van 10.00 
concert om 11.30  
 

Koffieconcert met ‘’t Gevolg’, muziek van Mexico tot Zweden en van 
Frankrijk tot Canada. De groep bestaat sinds 2005 en bracht met een 
akoestisch instrumentarium een gevarieerd muzikaal programma. De 
groep maakt zelf arrangementen van traditionele muziek uit zeer 
uiteenlopende landen: van Mexico tot Zweden, van Frankrijk tot 
Macedonië. Ook de Nederlandse muzikale traditie werd niet vergeten.  
 

6 november 2016  
16.00 

Waterland hoort kinderen uit de hele wereld, met Saartje van Camp, 
cello en zang, en Sebastiaan van Delft, orgel en piano. Kinderconcert 
voor jong en oud. Stomme film en kinderliederen van over de hele 
wereld, met medewerking van 12 kinderen voor de special effects.   
 

9 december 2016 
20.00 

Lezing plus door Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts. Waterland 
bezint zich: ‘Ruilen van een konijn naar een fortuin’. 
 

18 december 2016 
kerkdienst van 10.00 
concert om 11.30  
 

Marker Mannenkoor, Waterland en bekende buren. 
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Exposities 
 
28 mei, 29 mei, 5 juni, 6 
juni, 11 juni, 12 juni 2016 
 

Fototentoonstelling Eddy en Tessa Posthuma de Boer.  
Dubbelexpositie ‘Vader en dochter’. 

2 juli – 3 juli 2016 Cor Dik, tentoonstelling met concert. 
 

19 juli – 14 augustus 2016 
 

Expositie Tuinen en IJsland-schappen van Juke Hudig. 
 

16 augustus – 4 sept 2016 Fototentoonstelling en boek Verlaten Huizen | Zuiderwoude 
2012-2015 van Toon Vieijra en Paulien Bom. Het boek was in de 
kerk te koop. 

 
 
 
 
  



7 
 

3 Jaarrekening 2016 Catharina Stichting Zuiderwoude 
 
 

Balans per 31 december 2016 en 31 december 2015 
 

 31-12-2016 31-12-2015   31-12-2016 31-12-2015 

kas  €        112   €        113      

bank  €     2.466   €     2.403   eigen vermogen   €     3.078   €     2.516  

Nog te ontvangen 
subsidie Waterland  €        500   €          -     kortlopende schulden  €          -     €          -    

totaal  €     3.078   €     2.516   totaal  €     3.078   €     2.516  

 
 
 

Winst- en verliesrekening 2016 
 

Baten   Lasten  
catering € 210    
donaties € 32    
subsidie Waterland € 330     
subsidie Rabobank € 1.000      

subsidie Stichting Maagdenhuis € 2.000  activiteiten (bijlage 1) € 1.979 

kasverschil € 68  +  algemene kosten (bijlage 2) € 1.099 

totaal baten € 3.640  totaal lasten € 3.078 

     
Resultaat baten/lasten positief      € 562    

 

 
 

Toelichting op de jaarrekening 
 
Het kas- en banksaldo per 31 december 2016 bedraagt € 3.078. Er zijn geen openstaande 
rekeningen. Daarmee is het eigen vermogen per balansdatum eveneens € 3.078. 
 
Ten opzichte van 31 december 2015 is het eigen vermogen van € 2.516 met € 562 gestegen 
naar € 3.068.  
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Bijlage 1 | Overzicht financiële resultaten van activiteiten 2016 
 
 
Hieronder volgt een overzicht met de baten en lasten per activiteit en het resultaat. 
 
 

1 jan 2016 Nieuwjaarsconcert: Esther Apituley, altviool, 
Solo J.S. Bach – Welke noot is de mooiste? 
 

kaartverkoop 850 
musicus 498   
huur kerk 110 

resultaat: +242 

31 jan 2016 
 

Koffieconcert met Rie-trio, met Rik 
Sonneveld, hobo, Cynthia van Leeuwen, hobo 
en Marca Schrap, fagot. Met o.a. een 
triosonate van Johann Dismas Zelenka 

collecte 286 
musicus 150   
huur kerk 60 
bijdrage diaconie 50 

resultaat: +126                                   

21 feb 2016 
  

Middagconcert met Niek Kleinjan en Tom 
Wolf, marimba en klarinet 

kaartverkoop 250 
musicus 424 
huur kerk 110  

resultaat: -284 

20 mrt 2016  
 

Palmzondagconcert met Merel Naomi, harp  collecte 280  
musicus 275   
huur kerk 60 
bijdrage diaconie 50 

resultaat: -5 

24 apr 2016 
 

Middag-meditatieconcert met Harry 
Starreveld en Ernestine Stoop, shakuhachi 
en harp 

kaartverkoop 300  
musicus 424   
huur kerk 110  

resultaat: -234 

21 mei 2016 Catharinawandeling  positief saldo voor CSZ:  
                       resultaat: +200 

22 mei 2016 Koffieconcert met het Couperuskwartet, 
vier cellisten van het residentieorkest 

collecte 601  
musicus 848   
huur kerk 60 
bijdrage diaconie 50 

resultaat: -257 

28/5, 29/5 
5/6, 6/6, 11/6, 
12/6 

Fototentoonstelling Eddy en Tessa 
Posthuma de Boer, dubbelexpositie ‘Vader 
en dochter’ 

10% van de verkoop 30 
huur kerk 150 

resultaat: -120 

26 juni 2016 Activiteiten rond het thema Water(snood) 
van en voor het dorp 

vrijwillige bijdrage 200 
musici 644 
diverse kosten 50 

resultaat: -494 

2 + 3 juli 2016 Cor Dik, tentoonstelling met concert 10% van de verkoop 26 
huur kerk 135 

resultaat: -109 

19 juli tot 
14 aug 2016 
 

Expositie Tuinen en IJsland-schappen van 
Juke Hudig  

10% van de verkoop:  
resultaat: +67 

16 aug tot 4 
sept 2016 

Fototentoonstelling en boek Verlaten 
Huizen | Zuiderwoude 2012-2015 van Toon 
Vieijra en Paulien Bom 
 
 

10% van de verkoop 
resultaat: +28 
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2 okt 2016 Waterland ontmoet nieuwe buren: 
openingsconcerten nieuwe seizoen  
In kerk en dorpshuis 

kaartverkoop 1.080 
Prins Bernhardfonds 1.500 
Gemeente Waterland 500 
bijdrage diaconie 200 
musici e.a. 3.593 
diverse kosten 169 
huur kerk 110  

resultaat: -592 

30 okt 2016 Koffieconcert met ’t Gevolg’ Muziek van 
Mexico tot Zweden en van Frankrijk tot 
Canada 
 

collecte 238  
musici 300 
huur kerk 60 
bijdrage diaconie 50 

resultaat: -72 

6 nov 2016 Waterland hoort kinderen uit de hele 
wereld. Kinderconcert voor jong en oud 

kaartverkoop 462 
donaties 300 
musici 848 
huur kerk 110 

resultaat: -196 

9 dec 2016 Lezing plus door Albert Klein Haneveld en 
Stefan Egberts, Waterland bezint zich: ‘Ruilen 
van een konijn naar een fortuin’ 

kaartverkoop 300 
uitvoerenden 484 
huur kerk 110 

resultaat: -294 

18 dec 2016 Marker Mannenkoor, Waterland en bekende 
buren 
 

collecte 225  
musici 150 
huur kerk 60 

resultaat: +15 
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Bijlage 2 | Algemene kosten 
 
  
bankkosten  €         178  

ANBI  €           95  

verzekeringen  €         218  

klankbordgroep  €           85  

relatiekosten  €           38  

kantoorkosten  €           20  

kopieën  €           85  

hosting website bij one.com  €         130  

ondersteuning website  €         250  

totaal  €       1.099  

 
 
 


