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1 Algemene informatie 
 
 
Visie 
De Catharina Stichting streeft naar verbinding, ontspanning en gastvrijheid in de vorm van 
cultuur in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder. Zij initieert dit voor inwoners – 
jong tot oud - uit Waterland. Maar ook van buiten de Waterlandse grenzen is iedereen 
welkom. 
 
Missie 
De Catharina Stichting Zuiderwoude doet dit door het organiseren van een aantal activiteiten 
per jaar in de vorm van concerten, lezingen, tentoonstellingen en excursies. Door een 
‘schappelijk’ prijsbeleid wil het de concerten en andere activiteiten voor een grote doelgroep 
toegankelijk houden. Om dat alles mogelijk te maken worden ook fondsen, subsidiënten, 
donateurs en sponsors gevraagd bij te dragen in de kosten. 
 
 
Bestuur 
Bestuur 2019: 

Paulien Bom, voorzitter 
Caecilia van Stigt, secretaris bestuur 
Pieter Swildens, penningmeester 
Charlotte Kremer, lid 
Jeanne Klein, lid 

 
 
Werkgroep 
De werkgroep organiseert de activiteiten van de Stichting. 
Leden van de werkgroep in 2019: 

Paulien Bom, voorzitter  
Abeel van Voorst Vader, secretaris werkgroep 
Marieke van Dam, coördinator programma 
Pieter Swildens, 1e penningmeester 
Jeanne Klein, 2e penningmeester 
Caecilia van Stigt, fondsenwerving 
Adrie Honingh, coördinator tentoonstellingen 
Charlotte Kremer (predikant Zuiderwoude), lid 
Jan Paul Schutte, PR en communicatie 

 
 
 
Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd op …..2020 en vervolgens door de voorzitter 
Paulien Bom (per 1 januari) ondertekend.  
Datum:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Paulien Bom 
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2 Jaarprogramma 2019 
 
 
Inleiding 
 
De Catharina Stichting Zuiderwoude heeft ook in het jaar 2019 veel culturele en maatschap-
pelijke activiteiten ontplooid. Doordat Zuiderwoude heel centraal ligt in het veenweidegebied 
tussen Amsterdam, Purmerend en Edam-Volendam komen er veel mensen uit de omliggen-
de 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. De 
activiteiten worden georganiseerd onder de noemer Cultuur in de kerk Zuiderwoude. Voor 
deze benaming is gekozen vanwege de meer logische en toegankelijke zoekterm in de 
media en opdat de activiteiten van de Stichting hopelijk nog beter vindbaar zijn. Ook het logo 

is hierop aangepast. 
 
In onze programmering streven we naar een gevarieerd programma dat een divers publiek in 
Waterland aanspreekt. Maar met enige regelmaat zien we ook bezoekers uit andere delen 
van het land. In de programmering hebben we onze vaste ijkpunten en thema’s zoals het 
jaarlijkse concert voor kinderen, het nieuwjaarsconcert waar altijd Bach op 1 instrument 
wordt gespeeld en een middag met een speciale wintergast. Een ander vast evenement is 
de Catharinawandeling in de maand mei.  
De concerten zijn meestal op zondagmiddag om 16.00 uur. Uitzondering hierop vormen de 
koffieconcerten die om 11.30 worden gegeven, in aansluiting op de kerkdienst.  De 
toegangsprijs voor de middagconcerten is €10,- voor volwassenen; bij de koffieconcerten 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Bij het kinderconcert en de wintergast is de toegang 
voor iedereen €5,- Door dit prijsbeleid hopen we de concerten voor een grote doelgroep 
toegankelijk te houden. Omdat we de musici wel een eerlijk honorarium willen bieden, is het 
voor ons noodzakelijk ook aanvullende fondsen te werven. Er is dan ook dankbaar 
gebruikgemaakt van subsidies en donaties die ter beschikking zijn gesteld. In dit verband 
danken wij de gemeente Waterland, RABO-bank Waterland, Prins Bernhard Cultuur Fonds 
NH, het koor Melody en de 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 
 
 
 

Concerten en optredens in de kerk van Zuiderwoude 
 
 

Nieuwjaarsconcert met Lucas van Helsdingen 
op 1 januari, 16:00-17:00 uur.  
Traditiegetrouw organiseert de Catharina 
Stichting op 1 januari een nieuwjaarsconcert met 
muziek van Bach op één instrument. Dit jaar 
speelde Lucas van Helsdingen prachtig op 
diverse rietblaasinstrumenten zoals de 
barokhobo, schalmei, sopraansax en basklarinet 
in een zeer volle kerk. Deze musicus speelt mee 
in diverse ensembles en orkesten en richtte 
Calefax Rietkwintet mede op.  
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Wintergast met Bibi Dumon Tak op 19 januari 
16.30-17.30 uur. 
In Wintergasten wordt aan bewoners van 
Waterland gevraagd naar wat hen bezighoudt. 
Onze allereerste Wintergast was 
(kinderboeken)schrijfster Bibi Dumon Tak, 
winnaar van de Theo Thijssen oeuvreprijs, en 
wonend in Zuiderwoude. Bibi beantwoordde 
vragen en las mooi voor uit eigen werk. De sfeer 
was goed en kinderen en volwassenen waardeerden de middag.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter en de Wolf, kinderconcert op zondag 3 
februari, 16.00 – 17.00 uur.  
Voor kinderen 3+ en (groot)ouders. 
Vertelkunstenaar Gijs van Rhijn, bassist Ronald Jonker 
en pianiste Japke Hartog fristen het geliefde sprookje 
van Prokofjev uit 1936 op en vulden het aan met 
nieuwe kinder-kleinkunstliedjes. Swingende liedjes 
dromerige liedjes; het publiek, van jong tot oud, hing 
aan de lippen van de verteller in deze fantasierijke 
voorstelling die geheel uitverkocht was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert Brisk op 31 maart, 16:00-17:00 uur.  
BRISK betekent levendig en wakker. Variatie in stijl en sfeer, 
virtuositeit en luchtigheid – dat zijn de ingrediënten voor een 
concert van BRISK. Het kwartet verscheen op het podium 
met een indrukwekkende verzameling blokfluiten, van klein 
tot enorm groot. Een enorm verrassend en prachtig muzikaal 
concert met veel spelplezier uitgevoerd. 
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Lente concert met Matangi Kwartet en 
boottocht op zondag 12 mei,10.00 – 15.00 uur. 
Het Matangikwartet speelt veel verschillende stijlen 
muziek. Ze vinden uitdaging en inspiratie in 
klassiek èn dance, jazz en pop. Ook doen de 
musici graag mee aan avontuurlijke cross over 
projecten. Speciaal voor dit Moederdag-
Lenteconcert speelden ze muziek met het thema 
natuur: Joseph Haydn strijkkwartet op.76/4, 
Giacomo Puccini’s Crisantemi en 'Harold 
in Islington' van Michael Thomas.  

Het was een prachtig uitgevoerd concert. Met 
daarnaast een excursie per fluisterboot door het 
Waterlandse weidevogelgebied werd dit een 
bijzondere lente/ moederdag. Men kon ook alleen 
het concert bezoeken.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Koffieconcert met koor Marcantat op 
zondag 19 mei, 11.30 – 12.30 uur. 
Het koor Marcantat uit Marken bestaat al 55 
jaar en telt ongeveer 35 leden. Marcantat is een 
gezellig, hardwerkend koor, met liefde voor 
muziek en een veelzijdig repertoire. Naast de 
grotere werken voeren zij ook graag een 
programma uit met een mix van stijlen.  
Dirigente Ike Wolters en organist/pianist Wim 
Dijkstra begeleidden de zangers en 
zangeressen tijdens dit gewaardeerde 
optreden. 
 
 
 
 
 
 

 
Concert op 19 oktober met Mascha van 
Nieuwkerk en Jeff Heijne, 16.00 – 17.00 uur. In dit 
concert kwamen twee heel verschillende muzikale 
werelden samen: het warme geluid van celliste 
Mascha , bekend van haar optredens met Fuse, en 
de scherpe contrasten van flamencoguitarist Jeff. In 
“between us” luisterde het publiek geboeid naar het 
prachtige resultaat van deze uitwisseling. 
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Exposities 
 
Iedere jaar van april t/m september organiseert de Catharina Stichting 
zomertentoonstellingen van enkele kunstenaars op rij. Dit jaar waren dat Simone Opdam, 
Mineke van Gelder, Mascha Brzhezinskaia, Wendy Verbeek, Barton van Flymen en Carolien 
Broersen 
 
VIER WEEKEND-OPENSTELLINGEN (ieder weekend van 12:00-16:00 gedurende een 

aantal weken) 

Natuurfotograaf Simone Opdam opende de serie op 13 

april. De expositie ‘Terug naar het veen in Waterland’ is 

een combinatie van landschapsfoto’s, macro’s en 

andere natuurfoto’s gemaakt in Waterland. Simone 

fotografeert graag in haar geliefde Waterland, bij 

voorkeur rond zonsopkomst en haar werk kenmerkt zich 

door sfeer en zachtheid.  

 
 
Op 18 mei startte de expositie van Mineke van Gelder. Zij 
schildert in acryl en olieverf, op papier en doek. Zeefdruk is 
ook een favoriete techniek. Mineke legt graag met minimale 
middelen een indruk vast. Het gaat er bij haar niet om alles 
zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Ze 
geeft liever een eigen interpretatie  
 
 
 

 
 
Vanaf 1 juni exposeerde Masha Brzhezinskaia haar olie- en 
acrylverfschilderijen.  Zij is grafisch ontwerper en illustrator en 
woont sinds 2 jaar in Nederland. In haar atelier in Amsterdam 
Noord visualiseerde ze met enige ironie typisch Hollands 
voedsel in kleurrijke vlakken en geometrische vormen.  
 
 
 
 
 

 
 
Carolien Broersen uit Monnickendam maakt beeldende kunst uit 
materiaal dat ze in de natuur vindt. In deze laatste expositie 
toonde ze veelzijdige en verrassende objecten aan de muur. Ze 
componeert organische objecten tot ritmische vormen. Van 
takken, schelpen, boomstammen en slakkenhuizen maakt ze weer 
nieuwe vormen. Deze weekend expositie begon op 14 september 
en sloot op 29 september. 
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TWEE  ZOMER-OPENSTELLINGEN  (iedere dag van 12.00-15.00)  

 
 
 
 
Wendy Veerbeek, woonachtig in Hoorn, liet 
schilderijen van IJsselmeer en Waterland op 
basis van acryl en olieverf zien. De schilderijen 
komen puur en fris over. Er is liefde voor licht, 
landschap en kleur. Een fijne penseelstreek, 
bijzondere wolkenpartijen en lichtval in de 
werken. Echt sfeerbeelden en momentopna-
mes. Wendy is vaak op pad met de fiets en maakt dan foto’s van de omgeving. De foto’s die 
ze maakt zijn vaak een startpunt voor een schilderij. Werk van Wendy was iedere dag te zien 
van 29 juni tot en met 31 juli. 

 
 
 

 
Van 3 t/m 29 augustus exposeerde fotograaf C. Barton van 
Flymen in de kerk. In het veelzijdige oeuvre van Van Flymen 
vallen vooral zijn markante portretfoto’s op. De afgelopen 
decennia portretteerde hij honderden prominenten in zijn 
unieke stijl. Volkszangers, topsporters, politici, televisie-
sterren. De bezoekers krijgen een prachtig tijdsbeeld van de 
afgelopen generaties. De foto’s uit het boek Portretten zijn in 
zwart-wit of kleur en vaak gemaakt in een periode dat van 
Flymen in Zuiderwoude woonde.  

 
 

 

 

 

 

Catharinawandeling 

Zaterdag 11 mei was er weer de jaarlijkse 

Catharinawandeling. Dit jaar richting Twello. De groep 

van 55 mensen  wandelde langs een gevarieerde route in 

het kenmerkende coulissen-landschap: door de mooie 

uiterwaarden van de IJssel, over landgoederen, 

afgewisseld door stukken bos. Na een gezamenlijke 

lunch had men de keus tussen verder wandelen of in 

Deventer blijven. De tocht startte om 8.00 uur vanuit 

Monnickendam en eindigde om 20.00 uur.    
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3 Jaarrekening 2019 Catharina Stichting Zuiderwoude 
 
 

Balans per 31 december 2019 en per 31 december 2018 
 
 

  31-12-19 31-12-18     31-12-19 31-12-18 

Kas € 112 € 112   Eigen vermogen        € 4.331     € 5.114 

Bank € 3962 € 6752   Vooruitbetaalde subsidie:  €1.750 
Vooruitbetaalde 
verzekeringen        € 257   

-Rabo 2019 € 1000,- 
-Koor Melody € 750   

   
  

              

Totaal € 4.331 € 6.864   Totaal € 4.331 € 6.864 

 

 

Winst- en verliesrekening 2019 
 
 

    
Baten     Lasten   

Activiteiten (bijlage 1)        € 463    

Catering        € 112   Algemene kosten (bijlage 2) € 991  

Donaties vrienden        € 170   Aanschaf stoepbord €72 

Subsidie RABO I € 1000  Aanschaf podium € 1672     

Subsidie RABO II € 200    

Kasverschil € 7      

Totaal baten €1952    Totaal lasten €2735  

     
Resultaat baten/lasten € -783,-   

 

 
 
 

Toelichting op de jaarrekening 
 
Het eigen vermogen per 31/12/19 bedraagt € 4331,- en is met € 783,- gedaald ten opzichte 
van het eigen vermogen vaan 31/12/18. De activiteiten vertonen een batig saldo van € 463 
dankzij een bedrag van € 2250,- aan subsidies en donaties. De aanschaf van een podium a 
€1672,-  is  bekostigd uit het overschot op de activiteiten en in overleg met het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord Holland. Het resterende deel is uit de bestaande reserve 
betaald. 
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Bijlage 1 | Overzicht financiële resultaten van activiteiten 2019 
 
Hier een overzicht met de baten en lasten per activiteit en het resultaat. 

 
Datum  Concert/evenement  Bezoekersaantal  Financiën:  

1/1/2019 
16.00 uur  

Nieuwjaarsconcert 
Lucas van Helsdingen 
op barok-hobo en 
andere instrumenten.  

105 kaartverkoop: +1050 
musicus  -545 incl. btw 
kosten -5 
huur kerk: -120 
resultaat: + € 380 

19/1/2019 
16:30 

‘Wintergasten’ 
Bibi Dumont Tak 

30 kaartverkoop; +145  
opbrengst boeken + 70 
kosten -9 
huur kerk: -120  
resultaat: + € 86 

Zondag 
3/2/2019 
16.00 uur 
 

Kinderconcert  
Gijs van Rhijn, Japke 
Hartog & Ronald 
Jonker: Peter en de 
Wolf 
 

110 kaartverkoop: + 570 
musici: -872 
huur kerk –120 
kosten -6 
pianostemmer: - 80  
donatie koor Melody +750 
resultaat: + € 242 

Zondag 
31/3/2019 
16:00 
 

Middagconcert BRISK  
 

30 kaartverkoop +270 
musici: -872 incl btw 
huur kerk -120  
resultaat: -€ 722 

Zaterdag 
11/5/2019 

Catharina wandeling 55 opbrengst na aftrek van 
kosten:  +€ 175,- 

Zondag 
12/5/2019 
10.00- 15.00 
uur 

10.00 boottocht 
11.30 koffie 
12.00 concert 
13.30 boottocht 2 
Matangi Quartet met 
vogelwandeling in 
samenwerking met 
Staatsbosbeheer 
 

Concert 57 
volwassenen en 4 
kinderen; op de 
boot 44 personen. 

kaartverkoop 790 
musici -1308 incl btw 
huur boot SBB -400 
kosten -23 
huur kerk -120 
subsidie gemeente 
Waterland/Pr B Cult F NH 
+1500 
resultaat: +€ 439 

Zondag 
19/5/2019 
10.00 uur in de 
dienst en 11.30 
uur 

Koffieconcert 
Marcantat 

40 collecte +200 
musici -150 
resultaat: + €50 
 

 Tentoonstellingen Niet bijgehouden huur kerk -435 
opbrengsten +273                                                                       
resultaat   -€ 162                            
 

Zaterdag 
19/10/19 

Middagconcert 
Mascha van Nieuwkerk 
en  
Jeff Heijne 

74 kaartverkoop 640 
musici -545 
huur kerk -120  
resultaat   -€ 25                           
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Bijlage 2 | Algemene kosten 
 
 
Bankkosten  € 183 
Verzekeringen € 233 
Relaties/afscheid € 210 
Kantoorkosten   
Incl. website  € 365   
Totaal   € 991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


