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1. Voorwoord 

 
In dit jaarverslag beschrijven we onze behaalde resultaten in 2020, verwachtingen en daarop 
gebaseerde aanpak voor het te voeren beleid anno 2021 en volgend. 

 
We formuleren het doel dat de Stichting Behoud Geertruidskerk nastreeft, namelijk dat de 

Geertruidskerk een markante en herkenbare plaats van inspirerende ontmoetingen moet zijn en 

blijven met en tussen mensen. Een huis vol verhalen. 

 
We hebben als organisatie vanaf de oprichting in 2017 al veel geleerd, we delen een gezamenlijke 

passie, we doen meer dan ons best en we laten ons leiden door kansen en mogelijkheden. We 
hebben gezien dat we jaarlijks denken dat we langzaamaan (ondanks de huidige beperkingen door 

Corona) kunnen groeien in inkomen, activiteiten en bezoekers. 

 
Ondanks de tegenslag in exploitatie door de beperkende maatregelen opgelegd als gevolg van de 

COVID-19 pandemie hebben we toch een aantal zaken in 2020 kunnen realiseren. Daarvoor zijn we 

dankbaar. 

 
Uiteraard is ook het financieel jaarverslag opgenomen in dit jaarverslag. 

Tenslotte staan we stil bij de speerpunten voor 2021 en waar we verder op in willen zetten. 

Namens het bestuur van Stichting Behoud Geertruidskerk 

Marco Verbruggen (voorzitter) 

Gerard Leeuw (penningmeester) 

Lilian Grootswagers (secretaris) 



 

2. Doelstelling, Visie en Missie 

Visie en Missie 

De Geertruidskerk wil een markante en herkenbare plaats van inspirerende ontmoetingen zijn met 

en tussen mensen. 

 

Er wordt ingezet op een bredere openstelling van de Geertruidskerk die bijdraagt aan de 

aantrekkingskracht van de historische kern van de gemeente voor haar inwoners, bezoekers en 

toeristen. 

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel: 

- Het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te 

Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en 

nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen 

voortbestaan. 

- Het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden van verschillende aard 

overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde. 
 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
 

3. Status Quo 

SBG en met name de beheerder Paul Koedijk hebben een fantastische klus geklaard. We groeien van 

servet naar tafellaken. Van beheer is het werk meer gegroeid naar zakelijke leiding. 

De vrijwilligers werken vanuit drie groepen: Zoutman (sjouw en kluswerk), Nassau (gastvrouwen en 

heren) en Regenten (koffie, thee, schoonmaak en hand- en spandiensten). Ook is er inmiddels een 

speciale vrijwilligersgroep voor het tuinonderhoud. 

Het gaat goed. De omzet groeit. De eerste echte graadmeter was 2019. We groeiden maar liefst ruim 

65% in omzet en bijna 50% in activiteiten. 2020 en de start van 2021 kennen natuurlijk een grote 

terugslag, maar we zijn stellig van plan 2021 in alle opzichten weer te laten bloeien. 

We hebben als organisatie veel geleerd, we delen een gezamenlijke passie, we doen meer dan ons 

best en we laten ons leiden door kansen en mogelijkheden. Planmatig zijn we al bezig op het inzetten 

van kunst en cultuur om een breder gebruik mogelijk te maken. Steeds onder de brede noemer van 

“Verhalenhuis” inspirerende ontmoetingen en verbindingen leggen. 

Belangrijk aspect is dat we mogen rekenen op betrouwbare partners, waar we echt op kunnen 

bouwen (in willekeurige volgorde): 



Maatschappij van Welstand 

Stichting Veers Erfgoed 

Zuiderwaterlinie 

Natuurfederatie 

Theek 5 

Monumentenwacht Brabant 

Oome Raamsdonk BV 

VVV Geertruidenberg 

Het Biesbosch Museumeiland 

Kunstloc 

Toneelvereniging het Tweede Bedrijf 

Erfgoed.nu 

en natuurlijk onze vrijwilligers en vrienden van de Geertruidskerk 

De relatie met de gemeente is goed. De kerk is goed in beeld, er vindt regelmatig overleg plaats. Ook 

de relatie met de stadspromotor, Museum de Roos, de Oudheidkundige Kring en VOG is goed. Maar 

dit jaar willen we intensiveren en pro actief inzetten op constructieve samenwerking met de 

gemeente Geertruidenberg en andere stakeholders in Geertruidenberg en de regio. 

 
 

4. Behaalde resultaten 2020 

Net als anderen hebben wij ook in 2020 natuurlijk veel last gehad van allerlei beperkende 

maatregelen in verband met Covid- 19. Desondanks hebben we toch het volgende gerealiseerd: 

enkele trouwerijen en uitvaarten, 1 tentoonstelling, een fotoshoot en een lezing door Job Cohen. 

De tijd die we beschikbaar hadden is goed besteed. We hebben de Winterkerk kunnen veranderen in 

een aansprekende Oranjezaal. Er is een begin gemaakt met een souvenircorner (gedeeltelijk ook via 

de website te benaderen). De website is vernieuwd en heeft onder andere een 3D visual tour 

gekregen. De toren van de kerk heeft een nieuwe uitlichting vanaf de grond gekregen. 

Het schilderwerk buiten is in 2020 gedaan en we zijn gestart met het opzetten van meerdere 

tentoonstellingen, die allen zijn doorgeschoven naar 2021: “Aan Tafel” en “het Joodse Leven”. En 

natuurlijk hebben we doorgewerkt aan de verkenning voor ontwikkeling en realisatie van een 

tentoonstelling rondom het thema Elisabethvloed 1421 in 2021. 

Voor de HU (Hogeschool Utrecht, Applied Sciences) voor het leerprogramma Event Management 

hebben we een briefing geschreven om een evenement te organiseren in onze kerk. Een voorstel 

werd uitgewerkt, maar door Corona nooit gestart. De studenten waren zo flexibel om op de valreep 

toch iets anders te bedenken en te organiseren. Het werd een Digitale Escaperoom. Naast de kleine 

financiële plus die hieruit resulteerde, was het een hele mooie stap voorwaarts om met hulp van 

studenten de Geertruidskerk op deze wijze onder de aandacht te kunnen brengen. We hopen dat we 

in het studiejaar 2021/22 weer als opdrachtgever kunnen fungeren en dat we nu wel een fantastisch 

fysiek evenement mogen organiseren. 



5. Ambities 2021 – en verder 

Op dit moment beschikken we over een aantal vrijwilligers. Secretariële ondersteuning voor de 

beheerder is inmiddels ook gericht opgepakt door een vrijwilliger. 

 
We zijn bezig een audiotour te ontwikkelen, die bezoekers per telefoon door de kerk kan leiden aan 

de hand van QR codes, voor de ontwikkeling ervan hebben we een subsidie ontvangen van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. 

 
Om de deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten en hen in staat te stellen hun presentatie 

verder te professionaliseren is er door Nicole de Leeuw een “gastvrijheidsplan” project opgesteld. 

Ook voor het bevorderen van kennis over het beheren en inrichten van projectbegrotingen en 

projectadministraties heeft Houweling accountants een voorstel gemaakt. Om e.e.a. te bekostigen is 

er een aanvraag ingediend bij het Fonds Voor Cultuurparticipatie waarop positief is gereageerd. In 

2021 zetten wij de deskundigheids bevorderingstrajecten in gang en geven uitvoering aan deze 

projecten. 

 

We zijn niet alleen bezig met het verkrijgen van opbrengsten door verhuur, maar zijn ook 

uitdrukkelijk bezig met het verkrijgen van sponsoren, het verwerven van fondsen en/of subsidies en 

het ontplooien van eigen activiteiten. We hebben bewust gekozen om activiteiten te ontplooien of 

medewerking te verlenen aan activiteiten die niet perse altijd veel financieel voordeel opleveren 

maar wel inzetten op bredere bekendheid en breder betekenisvol gebruik. Zo zijn wij stemlocatie in 

Maart geweest en zijn we informatieplek voor de Zuiderwaterlinie. Ook mogen we meerdere 

tentoonstellingen in onze ruimten verwachten. 

We hopen dat we vanaf Q2 2021 meer ruimte krijgen om dingen te organiseren. We zijn best trots 

op het gegeven dat we maar liefst drie tentoonstellingen mogen organiseren. Aan Tafel, Het Joodse 

Leven in Geertruidenberg en Raamsdonkveer en ook Elisabethvloed 1421 (op Drift). Bijzonder is 

vooral de grote bijdrage die we mochten ontvangen van Kunstloc, zeker omdat die mede werd 

gegeven als stimulans om een culture en kunst hub te worden in een gedeelte van Brabant waar 

kunst en cultuur bescheiden vertegenwoordigd zijn. We werk(t)en hard aan het binnenhalen van 

matchmiddelen en in het voorjaar hebben we vast kunnen stellen dat de tentoonstelling definitief 

door kan gaan. Omdat Op Drift definitief vorm zal krijgen in 2021, is er ook ingezet op een speciaal 

aanverwant programma het zgn. ParticipatieQuadrant. Ook daarvoor is de fondsenwerving 

opgestart. 



6. Concrete acties 2021 – en verder 

In het beleidsplan 2020 benoemden we een aantal speerpunten voor dat jaar. Het waren de 

volgende punten. De doorgehaalde punten zijn eigenlijk wel behaald of worden voldoende vol 

gehouden. De niet doorgehaalde punten proberen we in 2021 wel te realiseren. Veel van die punten 

waren lastig door de opgelegde beperkingen door Corona. 

- Verder inzetten op werving van vrijwilligers, en structuur voor vrijwilligers 

- Verder vormgeven aan de pro actieve samenwerking met Gemeente Geertruidenberg 

- Inzetten op het smeden van allianties met stakeholders in Geertruidenberg 

- Verdere groei Vrienden van de Geertruidskerk 

- Mogelijke samenwerkingen onderzoeken en kansen creëeren voor toekomstige samenwerking 

- Blijven inzetten op goede samenwerking met Stichting Lambertuskerk Raamsdonk 

- Modernisering en aantrekkelijker maken van kerkgebouw voor breder publiek 

- Publiciteit creëeren 

- Ontwikkeling nieuwe plannen, kansen en verbreding verkenning evenementen 

 
De volgende nieuwe punten willen we nog daaraan toevoegen: 

- Heilige Nachten Champing 

- HU Festival 

- Rock Ackademie 

- Curio Tuinaanleg 

- Trophies events “van alles wat” 

 
2022 en later 

- Realisatie restauratie historische Naamborden 

- Realiseren van een tochtsluis 

- Vervangen oude verlichting voor duurzamere verlichtingsbronnen 

 
Vanaf nu zijn we ook bezig om middelen te vinden voor: 

- Herstel ramen en voorzetbeglazing 

- Het aanleggen van een nieuwe vloerverwarming (geheel of gedeeltelijk) 

- Het neerzetten van andere stapelbare stoelen 



7. Financieel Jaarverslag 
Staat van baten en lasten 
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