
Bestuursverslag 2020 Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen. 
 
 
Het eerste volledige verenigingsjaar na de oprichting op 15 februari 2019 heeft 
helaas op geen enkele wijze gebracht waar we als bestuur op hadden gehoopt. 
In het kort zullen de ontwikkelen in de vereniging worden gememoreerd en een 
helaas korte overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
 
Bestuur. 
 
In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan en de samenstelling is als 
volgt: 
 
de heer Arnold Gerritsen, voorzitter 
de heer Max Assies, secretaris 
de heer Fons Spliet, penningmeester 
mevrouw Jacqueline van Overbeek de Meijer, bestuurslid 
mevrouw Charlotte van Dijk, bestuurslid 
 
Aan de vergaderingen van het bestuur neemt tevens permanent een 
vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen deel, de 
heer Kees Vos. 
 
Beleidsplan  
 
Beleidsplan is redactioneel aangepast. 
 
Ontwikkeling ledenaantal. 
 
Het ledenaantal is ondanks de maatregelen weliswaar gestegen tot 57, maar het in 
de begroting voor 2020 als na te streven doel van 75 leden is helaas niet gehaald. 
 
Activiteiten. 
 
 
De activiteiten van de vereniging zijn beperkt gebleven tot het benutten van de 
spaarzame mogelijkheden die de coronaomstandigheden boden.  
 
In januari kon nog een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst worden georganiseerd 
waarin met de leden een toost op het nieuwe jaar werd uitgebracht.  
 
In juli is onder beperkende maatregelen een bezoek van de leden aan de World 
Press Photo tentoonstelling georganiseerd. In totaal hebben 15 leden van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Met een deskundige toelichting van Patrick van 
Gemert, één van de organisatoren, op een selectie van foto’s was het een 
gewaardeerde activiteit. 
 



In de loop van de zomer, namen de mogelijkheden voor activiteiten door het opnieuw 
van kracht worden van beperkende maatregelen, weer af en kon met moeite een 
algemene leden vergadering worden georganiseerd waarbij naast het bestuur slechts 
drie leden aanwezig waren. 
 
Tegen het einde van het jaar was de deelname van de vereniging aan het 
kerstbomenfestival met het optuigen van een kerstboom en de start van een actie om 
een financiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een console voor het 
godsbeeld de laatste activiteit. 
Helaas was ook deze activiteit slechts een paar dagen mogelijk, omdat de Covid 19 
maatregelen weer werden aangescherpt. 
 
Hiermee werd het teleurstellende jaar helaas afgesloten. 
 
Graag hadden wij u meer willen bieden, maar de omstandigheden boden daar geen 
gelegenheid voor. 
 
 
Toekomst 
 
De gevolgen van de Covid 19 crisis nopen nog steeds tot een herbezinning op de 
wijze waarop de vereniging activiteiten kan ontplooien op de korte termijn en wellicht 
ook op de langere termijn. 
Uiteraard hangt een en ander nauw samen met de wijze waarop de Walburgiskerk de 
komende tijd kan worden gebruikt.  
 
Inmiddels is het wel weer mogelijk de kerk te bezoeken en kan de Stichting Bader 
weer concerten organiseren. 
Dit biedt voor ons weer de mogelijkheid om te bezien of voor onze leden een 
concertbezoek kan worden georganiseerd tegen aantrekkelijke voorwaarden. 
Overleg hierover met de Stichting Bader vindt reeds plaats en zal de komende tijd 
hopelijk tot een mooi resultaat leiden. 
 
Verder wordt bezien of er mogelijkheden zijn om voor de leden excursies in de kerk 
te organiseren waarin wij u nog meer kennis kunnen laten maken met een aantal 
bijzondere elementen in de kerk die u wellicht nog niet allemaal kent. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan een bezoek aan de Boven Librije. 
 
Organisatorisch zijn we verder gestart met een verbetering van de informatie 
verstrekking aan de leden en potentiële leden door middel van een nieuwe website. 
De website is nu nog onderdeel van de site van de Walburgiskerk. Het is de 
bedoeling dat de Vrienden een eigen site ter beschikking krijgen. 
 
  
 
 


