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1 Algemene informatie 
 
 
Visie 
De Catharina Stichting Zuiderwoude 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 2020: 

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 2020: 

Paulien Bom,  oud - voorzitter per 14 september 2020 
Caecilia van Stigt, voorzitter en fondsenwerving 
Abeel van Voorst Vader, secretaris  
Marieke van Dam, coördinator programma 
Pieter Swildens, 1e penningmeester 
Jeanne Klein, 2e penningmeester 
Adrie Honingh, coördinator tentoonstellingen 
Charlotte Kremer (predikant Zuiderwoude), lid 
Jan Paul Schutte, PR en communicatie 

Leden van de tentoonstellingscommissie in 2020: 
 Jehanne Vieijra 
 Marianne Draijer 
 
 
Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd op …..2021 en vervolgens door de voorzitter 
Caecilia van Stigt (per 1 januari) ondertekend.  
Datum:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Caecilia van Stigt 
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2 Jaarprogramma 2020 
 
 
Inleiding 
 
De stichting heeft in het jaar 2020 veel minder dan gebruikelijk culturele en maatschappelijke 
activiteiten kunnen ontplooien. We betreuren dat en hopen dat in de loop van 2021 onze 
activiteiten vol energie opnieuw kunnen starten. In 2020 bestond het fanfarecorps  
Zuiderwoude 100 jaar. De plannen voor een gezamenlijke viering met Fanfare en 
Suyderwou’s Historie konden dit jaar helaas niet doorgaan. 
In 2020 hebben we in januari en februari ons programma gevolgd. Alle geplande 
evenementen vanaf maart zijn afgelast inclusief onze vaste ijkpunten later in het jaar. In de  
zomer hebben we wel twee tentoonstellingen kunnen houden die goed bezocht zijn. 
                                              
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.  
 
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. 
 
De stichting zoekt voor haar concertprogrammering altijd naar een goede mix tussen 
traditionele muziek en moderne composities, en tussen stijlen en vormen. Ook streeft het 
ernaar jonge mensen een podium te geven. In de jaarlijkse programmering hebben we altijd 
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. 
Daarnaast is er ook altijd de zomeropenstelling van de kerk voor verschillende 
tentoonstellingen van lokale en regionale kunstenaars, welke grote aantrekkingskracht 
hebben voor de fietstoeristen die Zuiderwoude passeren. 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  en de particuliere donateurs.  
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Concerten en optredens in de kerk van Zuiderwoude 
 
Nieuwjaarsconcert met Vincent van Amsterdam op 1 januari, 16:00-17:00 uur.  
. 

 
 
Foto Albert Roosenburg 

 
Traditiegetrouw organiseert de stichting op 1 januari een nieuwjaarsconcert met muziek van 
Bach op één instrument. Dit jaar speelde Vincent van Amsterdam virtuoos op de accordeon. 
Een bomvolle kerk genoot van o.a. enkele  Goldbergvariaties 
 
 

 
 
 
De wolf en de zeven geitjes, kinderconcert op zondag 26 januari, 16.00 – 17.00 uur.  
Voor kinderen 3+ en (groot)ouders. 
Vertelkunstenaar Gijs van Rhijn, basgitarist Ronald Jonker en pianiste Japke Hartog fristen 
het sprookje  van de gebroeders Grimm op. In deze fantasierijke familievoorstelling, die 
geheel uitverkocht was, gaat klassieke muziek van onder andere Beethoven en Debussy 
hand in hand met zelfgeschreven kinderliedjes 
Het publiek, van jong tot oud, hing aan de lippen van de verteller met zijn sterke dynamiek en 
liet zich moeiteloos meekrijgen naar de mooiste sprookjeswerelden.  
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Twee Zomertentoonstellingen  
 
Fanfare thuis   7-30 juli Toon Vieijra 

  

De zomeropenstelling startte op 7 juli met de fototentoonstelling Fanfare Thuis. Het 

Fanfarecorps Zuiderwoude bestond in november  2020 honderd jaar en alle voorbereidingen 

voor het jubileum waren in volle gang. Maar in voorjaar en zomer kwamen alle leden thuis te 

zitten. Fotograaf Toon Vieijra maakte bijzondere portretten van een aantal fanfareleden die 

wachtten op betere tijden.  

 

Veilig in de kudde    1 – 23 augustus    Philine van der Vegte                                                                                                                                                 

Kracht, kwetsbaarheid en schoonheid, vastgelegd in houtskool en inkt. Dat kenmerkt de 

tentoonstelling Veilig in de Kudde van Philine van der Vegte, die van 1 tot 23 augustus in 

de kerk van Zuiderwoude te zien was. Wie voor deze levensgrote tekeningen van 

schapen en kuddes staat, waant zich iets verderop in het Waterlandse 

landschap.  Philine van der Vegte uit Katwoude, zal in 2021 exposeren  in Waterlands 

Museum De Speeltoren. 
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De exposities afgelopen zomer zijn door ongeveer 1400 mensen gezien. Niet iedereen kwam 
speciaal voor de expositie, er kwamen ook voorbijgangers zomaar even binnen kijken. De 
tentoonstellingen waren alle dagen, behalve maandag van 12.00 -tot 15.00 uur te bezoeken. 

 

Wintertentoonstelling 

Paint a Future 

 

 

 

Schilderijen  die dromen laten uitkomen van kansarme kinderen.  Negentien van deze 

prachtige kunstwerken waarin kinderdromen als een collage verwerkt zijn,  hangen 

gedurende de winter in de  Kerk van Zuiderwoude te wachten op het mooie moment dat het 

publiek ze mag komen bewonderen.                                                                                                                                   

Op initiatief van een Nederlandse vrouw,  Hetty van der Linde. werkten  meer dan 100 

kunstenaars uit 43 landen mee om kinderdromen te laten uitkomen van kansarme kinderen 

uit Brazilië, Tunesië, Moldavië, Bulgarije, Taiwan, Madagaskar, Bosnië, Kroatië, Marokko, 

Chili, Argentinië, Peru, Uganda, USA en Zuid-Afrika. De kunstenaars kiezen een tekening uit 

en verwerken die in hun schilderij. Met de opbrengst van het schilderij kan de droom 

verwezenlijkt worden. 

Op www.paintafuture.org zijn de schilderijen en de verhalen van de kinderen te zien. 

 

  

http://www.paintafuture.org/
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3 Jaarrekening 2020 Catharina Stichting Zuiderwoude 
 
 

Balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019 
 
 

  31-12-20 31-12-19     31-12-20 31-12-19 

Kas € 112 € 112   Eigen vermogen        € 4.790     € 4.331 

Bank €4.678  €3.962      
Vooruitbetaalde 
verzekeringen         € 257  

 
   

   
  

              

Totaal € 4.790 € 4.331   Totaal € 4.790 € 4.331 

 

 

Winst- en verliesrekening 2020 
 
 

    
Baten     Lasten   

Activiteiten (bijlage 1)     

kaartverkoop           musici  
Concert 1/1/20      € 1160   Concert 1/1/20 € 928 

Concert 26/1/20 € 450  Concert 26/1/20 € 872     

   Huur kerk € 240 

donaties € 230    

   Algemene kosten (bijlage2) € 818   

subsidies     

Gemeente Waterland € 1000  catering € 13 

RABO bank € 464    

Kasverschil € 26      

Totaal baten € 3530    Totaal lasten € 2871  

     
Resultaat baten/lasten € 459   

 

 
 
 

Toelichting op de jaarrekening 
 
Het eigen vermogen per 31/12/20 bedraagt € 4790,- en is met € 459,- gestegen ten opzichte 
van het eigen vermogen vaan 31/12/19: € 4331,-    
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Bijlage 1 | Overzicht financiële resultaten van activiteiten 2020 
 
Hier een overzicht met de baten en lasten per activiteit en het resultaat. 

 

 
 
Bijlage 2 | Algemene kosten 
 
 
Bankkosten  € 180 
Verzekeringen € 257 
Relaties/afscheid € 189 
Kantoorkosten € 192  
Totaal   € 818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  Concert/evenement  Bezoekersaantal  Financiën:  

1/1/2020 
16.00 uur  

Nieuwjaarsconcert 
Vincent van 
Amsterdam op 
accordeon 

105 kaartverkoop: +1160 
musicus: -928 
huur kerk: -120 
Resultaat: +112 

Zondag 
16/1/2020 
16.00 uur 
 

Kinderconcert  
Gijs van Rhijn, Japke 
Hartog & Ronald 
Jonker: De wolf en de 7 
geitjes  
 

110 kaartverkoop: + 450 
musici: -872 
huur kerk –120 
Resultaat: -542 

7 juli tot en met 
23 augustus 

Zomer 
tentoonstellingen 

Ongeveer 1400  

 Wintertentoonstelling Nog niet 
toegankelijk 

 

    


