
Bestuursverslag 2021 Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen. 

In het tweede volledige jaar na de oprichting van de vereniging in 2019 zijn de activiteiten van de 
vereniging voor bepaalde geplande activiteiten tot onze spijt weer doorkruist door de nog steeds 
heersende Corona-pandemie.

Toch zijn er naast een aantal teleurstellingen ook mooie ontwikkelingen en evenementen in 2021 
geweest die voor de vereniging en de Walburgiskerk van belang waren.


Bestuur. 

De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd en is als volgt:


de heer Arnold Gerritsen, voorzitter

de heer Max Assies, secretaris

de heer Fons Spliet, penningmeester

mevrouw Jacqueline van Overbeek de Meyer, bestuurslid

mevrouw Charlotte van Dijk, bestuurslid


De vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de heer Kees Vos 
nam permanent deel aan de vergaderingen van het bestuur.


Beleidsplan 2019 - 2023 

Het beleidsplan is ongewijzigd.


Ontwikkeling ledenaantal. 

Het ledenaantal is gestegen van 57 naar 77 leden. Gezien het streven om 75 leden te hebben aan 
het einde van het jaar, een mooi resultaat.


Activiteiten. 

Zoals in inleiding gememoreerd is het aantal activiteiten in 2021 beperkt gebleven.


In januari heeft weliswaar een gezellige nieuwjaarsborrel plaatsgevonden, maar de te houden 
jaarlijkse algemene leden vergadering kon na een aantal keren uitstel pas in oktober plaatsvinden.


Wel kon het, inmiddels ook jaarlijkse terugkerende, exclusieve avondbezoek aan de 
tentoonstelling van World Press Photo in juli doorgang vinden. Hiervan is door ca 16 leden naar 
tevredenheid gebruik van gemaakt.


De deelname van de vereniging aan het traditionele kerstbomenfestival kon weliswaar doorgang 
vinden met een door het bestuur met veel plezier opgetuigde kerstboom, maar ook deze activiteit 
moest helaas na twee dagen worden afgelast vanwege de coronamaatregelen.


Naast deze beperkte activiteiten is er ook een aantal activiteiten geweest waar met veel plezier en 
tevredenheid op kan worden teruggekeken. Zo is de console voor het Godsbeeld gerealiseerd en 
het Godsbeeld in de kerk geplaatst. Hierbij heeft de (financiële) bijdrage van de Vrienden een 
belangrijke rol gespeeld.


Verder is een nieuwe actie gestart, namelijk voor een bijdrage t.b.v. een nieuwe vlaggenmast 
zodat ook tijdens het broedseizoen van de slechtvalk in de toren (maanden april/mei) er toch kan 
worden gevlagd. Met kleine en grotere bedragen is ook hiervoor een substantiele bijdrage 
mogelijk geworden.


Organisatorisch is er, samen met de Stichting aan de totstandkoming van een nieuwe website 
gewerkt die naar verwachting in 2022 kan worden gepresenteerd.




Samenvattend een jaar met ups en downs en waar uiteindelijk de ups de boventoon voerden en 
de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.


Toekomst.


Het komende jaar biedt zoals het zich nu laat aanzien weer meer mogelijkheden om de 
doelstelling van de vereniging te realiseren. 


Een aantal activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel en de excursies in de kerk,  heeft reeds met 
succes plaatsgevonden. In het vervolg staat nog een en ander op de rol, zoals een bezoek aan de 
tentoonstelling van World Press in juli.

Verder is de vernieuwde website beschikbaar en wordt aan het realiseren van de ANBI-status 
(hopelijk) de laatste hand gelegd.


Kortom we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.




Verklaring kascommissie t.b.v. ALV 2022

Hierbij de verklaring van de kascommissie t.b.v. de algemene 
ledenvergadering 2022 van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk 
Zutphen:
 
De kascommissie, bestaande uit Ruurd Tromp en Edwin Gerritsen, heeft 
op maandag 16 mei de kas en de daarbij horende boekhouding van de 
Vereniging Vrienden van de Walburgiskerk,
gecontroleerd en in orde bevonden.
De jaarstukken geven een getrouw beeld van de financiële stand van 
zaken.
 
De kascommissie adviseert de vergadering om de penningmeester en de 
overige leden van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid over het boekjaar 2021.
 
Helaas kan de kascommissie niet aanwezig zijn op de Algemene 
Ledenvergadering.
 
Namens de kascommissie, de datum 16 mei 2022,
 
Edwin Gerritsen



Beleidsplan Vereniging Vrienden Walburgiskerk 2019-2023 

Inleiding 

De Walburgiskerk is één van de belangrijkste museale kerken in Nederland en het 
belangrijkste Rijksmonument in Zutphen. Het is één van de achttien kerken die onderdeel 
zijn van Het Grootste Museum van Nederland (www.grootstemuseum.nl), het is een icoon 
van Zutphen en daardoor één van de belangrijkste trekpleisters voor het cultuurtoerisme in 
de stad. 
De lokatie van de kerk aan het ’s-Gravenhof, waar vroeger het centrum van macht en 
religie was gevestigd, is voor de gemeente Zutphen dan ook de beoogde culturele en 
cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen. Behalve de bekendheid van het 
monument zelf, is de Walburgiskerk (inter)nationaal bekend vanwege het Henrick Bader 
orgel uit de late Renaissance, de Middeleeuwse kaarsenkroon, het zestiende-eeuwse 
doopvont en tal van andere kunsthistorische schatten. Uniek voor Nederland en Europa is 
de aanwezigheid van de Librije, een oorspronkelijke kettingbibliotheek uit de late 16e 
eeuw. Deze Zutphense Librije heeft een museale status en behoort tot de belangrijkste 
museale bibliotheken van de wereld. 
In de kerk worden tentoonstellingen, concerten, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd 
voor een breed publiek. Gidsen begeleiden rondleidingen door de kerk en op gezette 
tijden is ook de toren van de kerk en de Librije te bezichtigen. 
Hierbij wordt de oorspronkelijke doelstelling van de kerk; een plek voor ons allemaal, om 
bewust samen te komen uit gedeelde interesse, gerespecteerd. 

Huidige situatie 

De Stichtingen (Stichting Henrick Baderorgel en Stichting Librije Walburgis Zutphen) 
organiseren zelf activiteiten voor hun donateurs en ook organiseert de Stichting 
Walburgiskerk Zutphen activiteiten als tentoonstellingen en concerten met openbare 
toegankelijkheid. 
Er zijn rond de 100 vrijwilligers werkzaam die activiteiten in goede banen leiden en de 
dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. 
De kerk is enkele jaren geleden verbouwd zodat de ingang is verplaatst naar het ’s-
Gravenhof en een eerste stap naar het ’s-Gravenhof als cultuurhistorische 
ontmoetingsplek is gezet. 
De museumwinkel is geopend, een audiotour beschikbaar gemaakt en de algehele 
organisatie heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Er is samenwerking gezocht en 
aansluiting gemaakt bij Erfgoed Gelderland en ander kerken en musea van Het Grootste 
Museum van Nederland. Bij deze verbreding van perspectief hoort een betrokken 
Vrienden Vereniging. 

Doelstelling en middelen (art. 2 statuten) 

Algemeen 

De Vereniging Vrienden heeft tot doel het ondersteunen en het onder de aandacht 
brengen van de kerk en de schatten van de Walburgiskerk, onder meer door 
samenwerking met regionale bedrijven en culturele instellingen, scholen en 

http://www.grootstemuseum.nl


(culturele)evenementen organisaties. Het laagdrempelig maken van het historische 
gebouw is een speerpunt in het beleid van de Vrienden. 

De historie van de Walburgiskerk is een essentieel onderdeel van de geschiedenis van 
Zutphen en is een hoogtepunt van de historische stadskern. Iedereen, bewoner en toerist,  
is welkom om de schatten van de kerk te komen ontdekken. 
Dagelijkse evenementen, zoals tentoonstellingen, lezingen, concerten, educatieve 
programma’s en cursussen worden, waar mogelijk, door de Vereniging Vrienden van de 
Walburgiskerk ondersteund en onder de aandacht gebracht. In regionale media worden 
deze activiteiten gedeeld en nieuwe Vrienden geworven. 

De Vereniging draagt de kerk en de collectie een warm hart toe en ondersteunt door 
gestaag een netwerk uit alle lagen van de samenleving op te bouwen, dat kennis over en 
beleving in de kerk stimuleert. 
Door een verbinding te maken met de Zutphense bevolking en uit te dragen dat de kerk 
van en voor iedereen is, zet de Vereniging aan tot laagdrempeligheid en een gevoel van 
welkom. Zo wordt de kerk steeds meer een vanzelfsprekend hoogtepunt van de stadskern 
en kan bijdragen aan de beleving van de stad en identiteit van de bewoners. 

Voor de Vrienden 

Het informeren over en betrekken van haar leden bij de diverse, voor derden toegankelijke 
activiteiten van de Stichting Walburgiskerk Zutphen en van (de donateurs van) de Stichting 
Henrick Baderorgel en Stichting Librije Zutphen. 

Het in ontvangst nemen van donaties, schenkingen, legaten, subsidies etc. ten behoeve 
van objecten, activiteiten en projecten van, voor, in en rond de Walburgiskerk, een en 
ander in samenwerking met de Stichting Walburgiskerk Zutphen en de Stichting Oude 
Gelderse Kerken alsmede de Stichting Hendrick Baderorgel en de Stichting Librije 
Zutphen. 

Het vormen van een fonds, waarmee bijdragen geleverd kunnen worden aan het doel als 
genoemd in artikel 2. 

Het in overleg met de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de Stichting Gelderse Kerken, de 
Stichting Henrick Baderorgel en/of de Stichting Librije Zutphen selecteren van projecten, 
activiteiten en/of objecten die in aanmerking komen voor bijdrage uit het fonds van de 
vereniging. 

Het verrichten van alle verdere activiteiten, die hiermee in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

De vereniging streeft er naar om (blijvend) te worden aangemerkt als een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

Het beleid van deze nieuwe vereniging zal jaarlijks worden geëvalueerd en zonodig 
worden aangepast. Naast de statuten is er een Huishoudelijk reglement. 

Strategie 



Door middel van het kenbaar maken van het belang van het bestaan van de Vereniging, 
onder andere middels: 
- informatieve aanmeldkaarten 
- nieuwsbrief  
- mediale aandacht 
- website 
- actieve benadering van potentiële Vrienden tijdens activiteiten 
- Vereniging melden bij notarissen 
- zelf organiseren van activiteiten en aansluiten bij activiteiten 

heeft de Vereniging als doel het bevorderen van het werven van leden met een minimale 
bijdrage van € 25,00 per jaar voor langere tijd. 
De Vereniging wil geïnteresseerden de gelegenheid geven d.m.v. het lidmaatschap meer 
betrokkenheid te ervaren/vaker aanwezig te zijn op activiteiten, georganiseerd door de 
Vereniging Vrienden, alsook door de betrokken Stichtingen. 

Uit de contributiegelden van de leden worden de verenigingskosten bestreden, en (een 
deel van) de kosten van objecten voor de kerk van door de vereniging georganiseerde of 
ondersteunde projecten en activiteiten gefinancierd. 

Toekomstbeeld 

Om meer inwoners van Zutphen en cultuurliefhebbers uit de regio te betrekken bij 
activiteiten in de kerk wil de Vereniging Vrienden actief op zoek gaan naar leden. 
Ook zal aansluiting gezocht worden met partners uit de stad en de regio. 
Hiervoor zal het bestuur een strategisch meerjarencommunicatie- en marketingplan 
ontwikkelen. 
De leden van de Vereniging ontvangen een nieuwsbrief en een uitnodiging voor de 
jaarlijkse Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel en kunnen met regelmaat kosteloos of 
tegen een gereduceerd tarief evenementen bezoeken. 
De Stichtingen zouden met de Vereniging Vrienden om krachten te bundelen en kosten te 
kunnen besparen een gedeelde toegangspas kunnen uitgeven. 

Organisatorische gegevens 

Naam:     Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 
KvK nummer:   74019767 
Fiscale gegevens t.b.v. ANBI: nog te realiseren 
IBAN;  
Email:     vrienden@walburgiskerk.nl 
Adres:     Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen 
Lidmaatschapsgeld:   € 25,00 per jaar 

Bestuursleden: 

Arnold Gerritsen, voorzitter 
Fons Spliet, penningmeester 
Max Assies, secretaris 
Jacqueline van Overbeek de Meyer, lid 
Charlotte van Dijk, lid 

mailto:vrienden@walburgiskerk.nl



