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Omslag: 

Nooit vergeten

Hoe maken we de verdwenen Joodse gemeenschap weer zichtbaar in de synagoge  

van Appingedam? Want deze kent een lange en rijke geschiedenis. Tragisch ook.  

Die nooit mag worden vergeten.

Voor Stichting Oude Groninger Kerken bedacht, ontwierp en maakte creatief bureau 

212 Fahrenheit een bijzondere boekenkast met 56 unieke boeken. Uniek omdat ze  

allemaal het persoonlijke verhaal vertellen van de vroegere Joodse bewoners van  

Appingedam. Zo zorgen we dat hun verhalen nog generaties lang kunnen voortleven.

Om de boeken en verhalen een waardig platform te geven, ontwierp 212 Fahrenheit 

een speciale boekenkast. Afgeleid van antieke Groninger kasten en uitgevoerd  

in Cortenstaal. Geen enkel boek heeft een vaste plek in de kast. Maar ze behoren  

alle 56 toe aan één en dezelfde samenleving. De verhalen van vaders, moeders,  

dochters en zonen staan bij elkaar in één boekenkast.

Dit jaar won 212 Fahrenheit met het ontwerp en de uitvoering van deze boekenkast  

de Zilveren European Design Award 2016.

foto: 212 Fahrenheit / Roelof Bos
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Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting

De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel: het instandhouden van historische kerkgebouwen in de pro
vincie Groningen en het bevorderen van belangstelling ervoor. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun bij
gebouwen en terreinen in de ruimste zin; b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel 
mogelijk in overeenstemming met hun aard; c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, 
publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld; d. alle andere mid
delen, welke tot bevordering van dat doel leiden. 

artikel 1 en 2 van de statuten

De Stichting Oude Groninger Kerken is erkend als keurmerkhouder door het Centraal Bureau Fondsen werving. 
Meer informatie over het CBF keur voor goede doelen: www.cbf.nl
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‘Sleutel aan de overkant’. Onze prachtige historische Groninger kerken, je kunt er (bijna) altijd in. Dankzij de sleutel
houder aan de overkant, dankzij de vrijwilliger. De Stichting Oude Groninger Kerken bezit vele historische kerkgebou
wen en kerkhoven/begraafplaatsen in de provincie Groningen. Waardevol cultureel erfgoed, dat het nodige onder
houd vraagt. Daarnaast wil de stichting de kerkgebouwen zoveel mogelijk openstellen en onderdeel laten zijn van de 
dorpsgemeenschappen. Om dat te realiseren, zijn ruim 600 vrijwilligers actief.
De meeste vrijwilligers zijn aangesloten bij de Plaatselijke Commissies, die per kerk zijn opgericht. De commissies  
geven handen en voeten aan de activiteiten in en om de kerk. Of het nu gaat om het organiseren van kunstexposities 
en lezingen, concerten of theatervoorstellingen: de vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Tijdens open dagen 
staan de vrijwilligers klaar met informatie over ‘hun’ kerk en belangstellenden krijgen rondleidingen. Ook onderhou
den de vrijwilligers de luidklokken, kerkhoven en de vaak eeuwenoude grafstenen. Met al deze activiteiten dragen de 
vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger Kerken bij aan de levendigheid en leefbaarheid in de dorpen en wijken.
De jury is onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers en hun inzet in alle (uit)hoeken van de provincie Gronin
gen. Wat een enorm aanbod aan activiteiten is er dankzij al deze mensen!
De jury wenst de vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger Kerken veel succes en veel plezier bij het werk dat zij 
doen.

Juryrapport bij de toekenning van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2015

Dit verslag geeft een beeld van het werk van de stichting 
in 2015, een jaar dat wordt gekenmerkt door aangrijpen
de en feestelijke momenten. De ingebruikneming van  
de heringerichte voormalige synagoge in Appingedam 
op 5 mei in aanwezigheid van nabestaanden van de ver
dwenen joodse gemeenschap uit die stad is een van die 
aangrijpende momenten. Het feestelijkste moment in  
dit verslagjaar is de uitreiking van de Provinciale Vrij
willigersprijscategorie leefbaarheid op 7 december aan 
onze vrijwilligers door gedeputeerde Eikenaar. Deze 
prijs is een belangrijke erkenning en waardering voor 
het vele werk dat de inmiddels meer dan 600 vrijwilli
gers verrichten voor het behoud en het gebruik van het 
belangrijke kerkelijk erfgoed van Groningen.
In dit verslagjaar is het bezit van de stichting uitgebreid 
met de kerken en kerkhoven van Baflo, Leermens, On
derdendam, Oude Pekela, ’t Zandt en Zeerijp. Daarmee 
is het bezit van de stichting eind 2015 gekomen op 83 
kerken, 2 synagogen, 8 losstaande torens, 5 pastorieën 
en 52 historische kerkhoven. Op 21 december zijn be
klemde gronden in Holwierde en Kommerzijl aan de 
stichting geschonken.
In 2015 zijn de restauraties van de kerken van Klein  
Wetsinge ( inclusief herbestemming) en Oosterwijtwerd, 
het interieur van de synagoge en rabbijnswoning in  
Ap pingedam, het orgel in de kerk van Nieuw Beerta, het 
kerkhof van Toornwerd en de 18eeeuwse herenbank in 

de kerk van Pieterburen afgerond. Het herstel van het 
monumentale hek rond het kerkhof van Heveskes is mo
gelijk dankzij een legaat speciaal voor deze kerk. Aan 
tien kerken van de stichting is op basis van het meer
jarenprogramma groot onderhoud gepleegd, soms in 
combinatie met herstel van aardbevingsschade.
In bijna alle kerken van de stichting zijn dit jaar culturele 
en educatieve activiteiten ontplooid, waaronder de Cul
turele Zondagen en Kleintje Cultuur in Leegkerk. Schrij
ver in de kerk in Klein Wetsinge, Opera per Tutti in de Re
monstrantse kerk en Eurosonic en Schnitgers Droom in 
de Der Aakerk. Speciale vermelding verdienen de Zomer
JazzFietsTour langs kerken in het Reitdiepgebied, de 
Tocht om de Noord en het succesvolle festival Terug naar 
het begin op 16 mei in kerken in en rond Appingedam. 
Excursies, lezingen, bezoekjes aan ‘kerken in restaura
tie’, publicaties en diverse educatieve projecten en veel 
aandacht via de sociale media hebben de belangstelling 
voor het religieuze erfgoed vergroot. 
Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de medewer
kers, de honderden vrijwilligers, onze trouwe en betrok
ken achterban, de overheden en fondsen die dit werk 
mogelijk hebben gemaakt.

1  Inleiding
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Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen en handelt overeenkomstig. In deze ver
antwoordingsverklaring legt het bestuur verantwoor
ding af over drie algemeen geldende principes:
    Onderscheid de functies besturen en uitvoeren
    Optimaliseer de effectiviteit en de efficiency van  

bestedingen 
    Optimaliseer de omgang met belanghebbenden 

Onderscheid besturen en uitvoeren
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft in haar statu
ten en reglementen de functie ‘besturen’ en ‘uitvoeren’ 
duidelijk gescheiden. Het bestuur bestuurt de stichting, 
maar heeft via een reglement de directeur gemachtigd 
diverse taken uit te voeren. Het bestuur vervult daarbij 
de statutair vastgelegde taak van toezichthouder. De di
recteur opereert op basis van het door het bestuur vast
gestelde meerjarenbeleidsplan met meerjarenbegroting 
en de jaarlijks geactualiseerde begrotingen en jaarstuk
ken. Een keer per jaar evalueert het bestuur zijn eigen 
functioneren evenals dat van de individuele leden en het 
functioneren van de directeur. Er is een profiel opgesteld 
waaraan het bestuur in zijn geheel en elk individueel lid 
van het bestuur moeten voldoen. Het bestuur vergadert 
minimaal vier maal per jaar. Het bestuur voorziet zelf  
in zijn vacatures. Benoeming geschiedt voor een termijn 
van vier jaar en herbenoeming is mogelijk voor maxi
maal twee periodes van 4 jaar. Aftreden geschiedt con
form een rooster van aftreden. Het bestuur legt door 
middel van het jaarverslag en de jaarrekening verant
woording af over het gevoerde beleid. Het bestuur wijst 
uit zijn midden vier audit commissies aan: organisatie, 
financiën, inhoud en marketing en fondswerving. De au
dit commissies vergaderen minimaal eenmaal per jaar. 
De audit commissie financiën bereidt de besluitvorming 
over de (meerjaren) begroting en de jaarstukken voor en 
overlegt onder andere met de accountant. De beleg
gingscommissie adviseert bestuur en directie gevraagd 
en ongevraagd over het ontwikkelen en wijzigen van het 
beleid ten aanzien van het beleggingsstatuut, evenals 
het rapporteren over de uitvoering van het vermogens
beheer. Bestuur en directeur worden in het uitoefenen 
van hun taken bijgestaan door de raad van advies en het 
vrijwilligersplatform. De raad van advies adviseert over 
strategische beleidskeuzes en de maatschappelijke po
sitionering van de stichting. Het vrijwilligersplatform is 
betrokken bij de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. 

Beide organen van de stichting beschikken over een re
glement. 

Effectiviteit en efficiency van  
bestedingen 
Door het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en 
meerjarenbegrotingen en de daaruit voortvloeiende 
jaarlijkse werkplannen en begrotingen geeft het bestuur 
richting aan de doelstellingen van de stichting. Het mo
nitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten 
en processen vindt plaats door een kritische beoorde
ling van de tussentijdse (voortgang)rapportages van de 
directeur en het jaarverslag. De administratieve organi
satie en interne controle worden jaarlijks getoetst door 
de accountant. Periodiek worden de procedures geactu
aliseerd. De directeur voert voortgangsgesprekken met 
de betaalde medewerkers, het bestuur met de directeur.

Omgang met belanghebbenden
De Stichting Oude Groninger Kerken streeft naar een 
open relatie met belanghebbenden die zijn onder te ver
delen in vrijwilligers en betaalde arbeidskrachten, dona
teurs, schenkers, relaties, bedrijven, overheden, huur
ders, bewoners en omwonenden, bezoekers, kerkelijke, 
culturele en maatschappelijke (erfgoed)organisaties en 
andere betrokkenen. De inhoud en de kwaliteit van de 
verstrekte informatie vanuit de centrale organisatie  
worden door de directeur gewaarborgd. De communi
catiemedewerker is verantwoordelijk voor het stroomlij
nen en optimaliseren van de interne en externe commu
nicatie. 
De specifieke doelgroepen worden met diverse commu
nicatiemiddelen zoals het kwartaalblad, het jaarverslag, 
folders, publicaties, de digitale nieuwsbrieven en be
richten, de website en de sociale media en door deelna
me aan diverse overlegorganen en samenwerkingsver
banden geïnformeerd. Het communicatiebeleid is vast
gelegd in het meerjarenbeleidsplan. Het communicatie
beleid is erop gericht om optimale relaties te hebben 
met belanghebbenden en hen gericht te informeren over 
belangen en ontwikkelingen en de besteding van de ont
vangen gelden.
De stichting beschikt over een vastgelegde procedure 
om eventuele klachten correct af te handelen. Daarnaast 
heeft de stichting een code gebruik sociale media voor 
alle medewerkers vastgesteld.

2  Verantwoordingsverslag
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3  Beleidsplan 2013-2016
In dit jaarverslag wordt gerapporteerd en geëvalueerd 
op basis van het in 2012 vastgestelde beleidsplan met 
begroting 20132016. Het beleidsplan is te raadplegen 
op groningerkerken.nl.
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Deze verantwoording gaat uit van het Werkplan 2015 
dat gebaseerd is op de Doelen en opgaven zoals opge-
nomen in Hoofdlijnen van beleid 2013-2016 uit het be-
leidsplan 2013-2016.

1  Restaureren en beheren van historische kerken, kerk-
hoven en andere bijzondere historische gebouwen.

   >  Prestatie-indicator: de bouwkundige staat van het 
bezit van de stichting houden dan wel brengen op 
een bovengemiddeld niveau, uitgedrukt middels een 
cijfermatige beoordeling.

Voor deze beoordeling wordt verwezen naar de in de  
bijlagen opgenomen Beoordeling bouwkundige situatie 
2015 (gemiddeld cijfer 2015:7,1; gemiddeld cijfer 
2014:7,1) en de inleiding van dit verslag. De restauratie 
van de Molukse kerk in Appingedam is uitgesteld in af
wachting van een besluit over bouwkundig versterken in 
het kader van de aardbevingsproblematiek. De start 
wordt verwacht in de loop van 2016. De oplevering van 
de restauratie van de speeltrommel van het carillon en 
het uurwerk in Middelstum wordt verwacht in het voor
jaar van 2016. Concrete stappen zijn gezet in de voor
bereiding van de restauratie van de laatste fase orgel 
Garmerwolde en de toren van Toornwerd. Een werk
groep is opgericht ter begeleiding van de terugplaatsing 
van de unieke 16eeeuwe orgelkas uit het Rijksmuseum 
in Amsterdam naar de kerk van Scheemda. 

2  Vergroting van de belangstelling voor en kennis van 
de Groninger kerken en de regionale geschiedenis  
in het algemeen, met speciale aandacht voor het  
onderwijs.

   >  Prestatie-indicator: het aantal cultuur-toeristische 
activiteiten neemt toe ten opzichte van het afgelo-
pen jaar. BOUWWERK wordt gerealiseerd op een 
tweede locatie. Het project Kerk in het hart wordt  
afgerond, het project Feest! ontwikkeld.

Het kwartaalblad Groninger kerken, het bulletin De 
stichting, de website www.groningerkerken.nl, de pers
berichten, de uitnodigingen voor presentaties en over
nemingen en de berichtgeving op de sociale media zijn 
de belangrijkste middelen om de activiteiten en initiatie
ven van de stichting te communiceren. Door de inzet van 
vrijwilligers voor onder anderen de promotie van Land
merken en het permanent actualiseren van de informatie 
via Facebook is de communicatie via de sociale media 

versterkt. Belangstellenden blijven onverminderd een 
beroep doen op onze mediatheek. Het ‘fysieke bezoek’ 
loopt verder terug ten gunste van de digitale vraag naar 
informatie over een breed spectrum aan onderwerpen. 
Door de inzet van een zeer gemotiveerde groep vrijwilli
gers wordt onze digitale collectie verder toegankelijk. 
Met de uitgave van Geloven in het geheim een wande
ling langs (verdwenen) katholieke schuilkerken in de stad 
Groningen is een voor velen onbekend deel van de ge
schiedenis van de Groningse kerken voor het voetlicht 
gebracht. Bij gelegenheid van de heringebruikneming 
van de synagoge in Appingedam op 5 mei is Dat tere le
ven door Pauline Broekema als deel 7 in de Verildisreeks 
verschenen. In de synagoge staat een boekenkast met 
56 verhalen van mensen die tot de verdwenen joodse ge
meenschap van Appingedam behoorden. Alle verhalen 
zijn te vinden op www.synagogeappingedam.nl. In het 
metaheerhuisje op de joodse begraafplaats van Appin
gedam wordt verhaald over de riten en gebruiken bij een 
joodse begrafenis. De panelen langs de wanden bieden 
ook informatie over degenen die hier begraven liggen. 
De herinrichting van het metaheerhuisje is onderdeel 
van ons project synagoge Appingedam.
De middelen voor het Van Tuikwerd Fellowship van de 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van 
de Rijksuniversiteit Groningen zijn ingezet voor het sym
posium 500 jaar wonen en werken in de NoordNeder
landse pastorie op 9 en 10 oktober in Leegkerk.
Waar mogelijk is materiaal beschikbaar gesteld voor de 
website www.deverhalenvangroningen.nl. 
De belangstelling voor onze excursies, thematochten, 
wandelingen en lezingen blijft onverminderd groot. De 
deelnemers komen uit het hele land. Uit contacten met 
onze plaatselijke commissies kunnen we concluderen 
dat het individuele bezoek door toeristen in het verslag
jaar is toegenomen. De gastenboeken in diverse kerken 
laten zien dat de openstelling van steeds meer kerken 
hogelijk wordt gewaardeerd. De kerk van Garmerwolde 
is de tweede locatie voor het educatieve project BOUW
WERK. Op aanvraag kan dit project in zowel Leegkerk als 
Garmerwolde worden uitgevoerd. 
In het verslagjaar is de conceptfase voor het project 
Feest! in de kerk en toren van Garmerwolde afgesloten. 
Een ‘bouwteam’ is inmiddels aan de slag om de voor
nemens te concretiseren in de vorm van een bidbook.

4   Werkplan 2015 en  
prestatieindicatoren
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3  Adviseren en ondersteunen van andere erfgoed-
instellingen op het gebied van restauratie, onder-
houd en publieksbereik.

   >  Prestatie-indicator: het actief participeren in samen-
werkingsverbanden op het gebied van het cultureel 
erfgoed.

De stichting participeert in de volgende organisaties  
en projecten: Online platform Kerkencollectie Digitaal 
(Catharijneconvent Utrecht), DIMCON (Digitale Museale 
Collectie Nederland), www.cultuurtijdschriften.nl (Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed), Beeldbank Groningen, 
Gemeentelijke Erfgoedtrajecten, Wetenschapsknoop
punt NoordNederland, de Werkgroep Kerstvloed 1717 
en het Erfgoedberaad.  De directeur heeft tot 1 juni deel
genomen aan de Dialoogtafel Noordoost Groningen in 
het kader van de aardsbevingsproblematiek. Zijn taak is 
overgenomen door de directeur van Libau. Daarnaast 
neemt hij deel aan het directeurenoverleg van Museum
huis Groningen en de regionale Taskforce Gebouwen van 
de Protestantse Kerk Nederland. De directeur heeft ad
viezen uitgebracht aan de organisatie van de Nationale 
Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, aan het Interieur
platform (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en het 
Kennisplatform Toekomst Parochiekerken in Brugge. De 
directeur en de bouwkundige hebben informatie ver
strekt en ervaringen gedeeld op het gebied van de aard
bevingsproblematiek tijdens een bijeenkomst in Appin
gedam met leden van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk 
Beheer (VKB). De bouwkundige heeft diverse adviezen 
op dit gebied uitgebracht aan erfgoedbeheerders en in
stanties in Groningen.   

4  In stand houden van een culturele infrastructuur in 
stad en ommeland en het faciliteren van lokale en 
regionale culturele activiteiten, bezoekersaantallen 
verhogen.

   >  Prestatie-indicator: het aantal culturele evenemen-
ten in de stichtingskerken laat een stijging zien ten 
opzichte van 2014. Minimaal twee activiteiten in sa-
menwerking met provinciale culturele organisaties 
in de provincie.

In 2015 zijn in onze kerken 947 culturele activiteiten ont
plooid (in 2014: 851). Het betreft concerten, voordrach
ten, bijzondere rondleidingen, culturele open dagen, 
theatervoorstellingen, installaties en exposities. Een 
speciale vermelding verdient het gebruik van de leeg
staande kerk van Heveskes op het industriegebied van 
Delfzijl. De kerk is zeer geliefd als locatie voor cultu rele 
evenementen waaronder de installatie van A in Wonder
land in september. De culturele activiteiten in de Der Aa
kerk hebben in het verslagjaar 58.187 bezoekers getrok
ken. De kerk is daarmee, na Het Groninger Museum, de 

best bezochte museale/erfgoedorganisatie in de stad 
Groningen. De expositie Kerken van het Hogeland (8 
mei21 juni) in Galerie Het Raadhuis en de kerken van 
Saaxumhuizen en Vierhuizen is een samenwerkingspro
ject met een fietsroute langs zeven kerken in en om Een
rum. Tijdens het festival Terug naar het begin is samen
gewerkt met diverse culturele organisaties waaronder 
Museum Appingedam. In het kader tentoonstelling De 
kerk als schatkamer (t/m 15 maart) heeft Museum Het 
Hoogeland in Warffum in samenwerking met onze stich
ting diverse activiteiten ontplooid.  

5  Bevorderen van de leefbaarheid en vitaliteit van loka le 
gemeenschappen; vrijwilligersorganisatie versterken.

   >  Prestatie-indicator: deelname aan het debat over 
leefbaarheid en vitaliteit van het Groninger platte-
land en waar mogelijk deelnemen aan of initiëren 
van projecten in het kader van neven- en herbestem-
ming van onze gebouwen.

Het project De kerk in het hart is aan het einde van het 
verslagjaar naar tevredenheid afgesloten. Er is veel ken
nis en ervaring opgedaan om onze vrijwilligers beter te 
kunnen toerusten om de kerken blijvend te laten functio
neren als hart van de lokale gemeenschappen ter bevor
dering van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. 
Het druk bezochte symposium De ondernemende vrij
williger op 13 mei in de Der Aakerk, de themabijeen
komsten voor de vrijwilligers over aspecten van gebruik 
van de kerken, gastvrijheid en marketing, een interview
ronde langs diverse plaatselijke commissies en de drie 
pilots Garmerwolde, Den Horn en Solwerd hebben een 
schat aan informatie opgeleverd voor de komende  
beleidsperiode waarin de versterking van onze vrijwilli
gersorganisatie een van de speerpunten van beleid zal 
worden. 
Onze stichting heeft samen met de Stichting Het Gro
ninger Landschap en het Groninger Molenhuis gepartici
peerd in het project Levende monumenten van de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin bouwstenen 
zijn verzameld voor een verantwoorde maatschappelijke 
herbestemming voor monumenten in het aardbevings
gebied. De herbestemming van de kerk van Overschild 
tot cultuurcentrum is als een van de vier pilotprojecten 
nader uitgewerkt. 

6  Bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van 
Groningen.

   >  Prestatie-indicatoren: inrichting van een nieuw erf-
goedlogement, toename van het aantal bezoekers 
‘van elders’ aan het Festival Terug naar het begin, 
zichtbaarheid van het religieus erfgoed in campag-
nes van Marketing Groningen.
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Onze nieuwe Bed&breakfast in het schooltje bij de voor
malige synagoge van Appingedam heeft in het verslag
jaar een bevredigende bezettingsgraad gekend. Als 
‘rustpunt’ in het Reitdiepgebied heeft de herbestemde 
kerk van Klein Wetsinge een droomstart gemaakt. Het 
toeristische bezoek is boven verwachting groot. 
Het bezoekersaantal van het festival Terug naar het be
gin op 16 mei in veertien locaties in en rond Appingedam 
is sterk gestegen van 2.213 (2014) naar 3.273 dit jaar. 
Alle voorstellingen waren uitverkocht. 66% van de be
zoekers komt uit de provincie Groningen, 34% uit de rest 
van Nederland. Het festival is mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van Stichting Doen.
In de bijlage Cultuurrijk Groningen bij NRC Handelsblad 
en in de insert Feestdagen in het kader van de campagne 
Winter in Groningen van Marketing Groningen is aan
dacht besteed aan de BLG locaties Der Aakerk en Leeg
kerk.  

7   Kerken nieuwe bestemmingen geven.
   >  Prestatie-indicator: bij de besluitvorming over de 

opzet van nieuwe projecten wordt op basis van on-
derzoek een keuze gemaakt voor kerkelijk gebruik, 
nevenbestemming of herbestemming van de des-
betreffende gebouwen, uitgaande van de gelijk-
waardigheid van deze gebruikskeuzes.

De herbestemming van de kerk van Klein Wetsinge is  
in het verslagjaar afgerond. De kerk geschikt gemaakt 
voor sociaalculturele en toeristischrecreatieve doel
stellingen met onder andere een spectaculair uitzicht
punt in de kap van de kerk. Opdracht is verleend voor de 
planuitwerking van de revitalisering en herbestemming 
van de kerk van WinsumObergum en de planvorming 
ten behoeve van de herbestemming van de kerken van 
Overschild, Beerta en de toren van Garmerwolde. Ver
kenningen zijn gestart voor de herinrichting van het  
gebouw ‘Irene’ als ontvangst en expositieruimte bij de 
kerk van Ulrum. 

8  Maatschappelijke en culturele functie versterken. 
   >  Prestatie-indicatoren: het organiseren van of het 

participeren in een cultureel of sociaal-maatschap-
pelijk evenement, het participeren in samenwer-
kingsverbanden op deze gebieden en het toekennen 
van stimuleringssubsidies aan culturele samenwer-
kingsprojecten van Bijzondere Locaties Groningen.

Zie 7.
Bijzondere Locaties Groningen heeft bijdragen ontvan
gen voor Eurosonic en Nacht van de Geschiedenis in de 
Der Aakerk, Schrijver in de kerk in Klein Wetsinge, Ope
ra per tutti in de Remonstrantse kerk en de Culturele 
Zondagen en Kleintje Cultuur in Leegkerk. Ons fonds op 

naam Stichting Het Groninger Klokken en Orgelfonds 
geeft een bijdrage voor de orgelserie Schnitgers Droom. 
Het Peter Breukinks Noodfonds heeft de zomerexpositie 
Earthquake Monument en ander ‘thrilling’ werk van Henk 
Stallinga in de Der Aakerk (18 juli23 augustus) mogelijk 
gemaakt. 

9  Dienstverlening aan derden intensiveren; eigen or-
ganisatie versterken.

   >  Prestatie-indicator: het op peil houden van de net-
to-opbrengst op de dienstverlening en het verwer-
ven van opdrachten tot dienstverlening met een 
langjarig karakter.

De nettoopbrengst van de dienstverlening is op peil ge
bleven. Gezien de omvang van de dienstverlening aan 
het N.V. Groninger Monumentenfonds, het Bisdom Gro
ningenLeeuwarden, de Menkemaborg, Verhildersum en 
de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 
in Nederland (VBMK) en het begeleiden en voorbereiden 
van het herstel van aardbevingsschades heeft er geen 
uitbreiding van de dienstverlening plaatsgevonden. 

10  Extra aandacht voor kerkinterieur, omgeving kerken, 
grafcultuur en verhalen.

   >  Prestatie-indicatoren: uitvoeren van een promotie-
programma rond Landmerken, het jaarlijks laten  
verschijnen van een deeltje in de kerkhoven-en/of 
orgelreeks.

De promotie van de acht Landmerkenlocaties (Breede, 
Hornhuizen, Finsterwolde, NieuwBeerta, Oosternie
landOldenzijl, Termunten, Uitwierde en Wierhuizen) is 
verder uitgebouwd. De verspreiding van het promotie
materiaal, het vullen van de website, de promotie via de 
sociale media is met hulp van vrijwilligers uitgevoerd. 
Veel aandacht is uitgegaan naar de expositie Lutje Mar
ten Toonder in de kerk van Breede (12 september11  
oktober). Met ons voorstel voor een jeugdproject Hoog 
van de toren geblazen! in kerk en toren van Hornhuizen 
hebben Het NoordNederlands Orkest en onze stichting 
de finale gehaald van de wedstrijd Verzilver je idee van 
het jubilerende VSB fonds.
In de kerkhovenreeks zijn de delen 16 en 17 verschenen 
met als titels Rust, oud groen en stenen biotopen – na
tuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen door 
AlbertErik de Winter en Parels in het landschap – be
graafplaatsen in de gemeente Loppersum onder eind
redactie van Gerda Steenhuis. Het meinummer van Te
rebinthtijdschrift voor funeraire cultuur was speciaal  
gewijd aan de Groninger kerkhoven. Om de belangstel
ling voor de bijzonder klokken en uurwerken in Gronin
ger kerken te bevorderen, is een nieuwe uitgavenreeks 
gestart. Gouden eeuw in brons – klokkengieters en luid
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klokken in het zenventiendeeeuwse Groningen door  
Tonko Ufkes is het eerst deeltje in die reeks. De uitgave 
is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Het Gronin
ger Klokken en Orgelfonds.

11  Verdere ontwikkeling van ‘Het Verhaal van Gronin-
gen’.

   >  Prestatie-indicatoren: de werkorganisatie levert een 
bijdrage aan het programma ‘Het Verhaal van Gro-
ningen’. De digitale collectie van de stichting wordt 
in dat programma door de projectverantwoordelij-
ken gebruikt en gepromoot.

Het verhaal van Groningen is ondergebracht in de zelf
standige stichting De verhalen van Groningen. Onze 
stichting heeft verhalen en feiten aangeboden ter plaat
sing op de website www.deverhalenvangroningen.nl. 
Ons bureau heeft een bijdrage geleverd aan de voorbe
reiding van het symposium Storytelling op 17 november 
in de Remonstrantse kerk. 

12  Verjongen; educatie versterken en doelgroepen uit-
breiden; nieuwe doelgroepen; communicatie verbe-
teren.

   >  Prestatie-indicatoren: deel uitmaken van educatieve 
programma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van 
de zogenaamde doorlopende leerlijn. Uitvoeren van 
een promotiecampagne voor Landmerken. Toene-
mende zichtbaarheid in de sociale media wordt ge-
meten op basis van bezoekersstatistieken en aan-
tallen volgers.

Ons educatieve programma komt tot stand in samenwer
king met diverse organisaties en instellingen op het  
gebied van erfgoededucatie. De stichting voert diverse 
projecten uit binnen de gemeentelijke erfgoedtrajecten 
voor het primair onderwijs (betreft de gemeenten Eems
mond, De Marne, Leek, Marum, Slochteren en Pekela) en 
neemt deel aan Oktobermaand Kindermaand, beide in 
samenwerking met Erfgoedpartners Groningen. Ook dit 
jaar hebben diverse studenten stages gelopen en afstu
deeronderzoeken afgerond. Het educatieve concept voor 
het project Feest! is in het verslagjaar tot stand gekomen 
en wordt in 2016 verder uitgewerkt. Voor de promotie
activiteiten in en om de Landmerkenlocaties: zie 10.
Met het educatieve programma van de stichting en Bij
zondere Locaties Groningen werden circa 2.000 leerlin
gen bereikt. 
Met hulp en inzet van vrijwilligers is de zichtbaarheid 
van de stichting op Twitter, Facebook en LinkedIn ver
groot. Het aantal volgers bedraagt eind 2015 2.000 op 
Twitter (eind 2014: 1.600), op Facebook 1.300 (eind 
2014: 900) en op LinkedIn 300 (eind 2014: 200). Bijzon
dere Locaties Groningen heeft de volgende resultaten: 

Twitter 3.408 (eind 2014: 2.971), Facebook 3.063 (eind 
2014: 2.747), Instagram 105 (dit jaar gestart).

13  Donateurs(bijdragen), bijdragen fondsen en andere 
geldschieters op peil houden.

   >  Prestatie-indicator: het uitvoeren van een strate-
gisch actieprogramma mecenaat 2013-2016 met 
daarin de jaarlijks te bepalen doelen.

In samenspraak met de auditcommissie marketing en 
fondswerving en de Raad van Advies is door middel van 
diverse onderzoeken, projecten en plannen gewerkt aan 
de zes pijlers die het maatschappelijke en financiële 
draagvlak van de stichting vormen: individuen, scholen, 
bedrijven, vermogensfondsen, overheden en partners. 
Gezien het grote belang van een sterke financiële en 
maatschappelijke positie van de stichting om de grote 
uitdagingen op het gebied van instandhouding, herbe
stemming en leefbaarheid ook op langere termijn aan te 
kunnen, staat het bakenprogramma centraal in het aan 
het einde van het verslagjaar gepresenteerde Bakens 
van betekenis – beleidsplan 20172020.
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Personeel
De omvang van de personeelsformatie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken (exclusief de medewerkers die 
werkzaam zijn voor kortlopende projecten en gedeta
cheerd  2,04 fte  of voor Bijzondere Locaties Groningen 
b.v) is aan het einde van het verslagjaar 11,08 fte. Dit is 
iets boven de bandbreedte die voor de stichting is be
paald in het personeelsbeleidsplan (10,53 fte voor de pe
riode 20132016). Eén werknemer van de Stichting Oude 
Groninger Kerken is gedetacheerd bij de Vereniging Be
heerders Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. 
Het salaris van de directeur wordt bepaald aan de hand 
van het handboek functiewaardering van de CAO Woon
diensten. Hij heeft geen gratificaties of extra vergoe
dingen ontvangen. De directeur werkt op basis van het 
directiereglement. Er zijn geen nieuwe overeenkomsten 
afgesloten of lopende overeenkomsten gewijzigd die 
voorzien in beloningen die hoger zijn dan de norm vast
gesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctiona
rissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Het bestuur voert een voortgangsgesprek met de direc
teur en evalueert de samenwerking. Met de medewer
kers van Bijzondere Locaties Groningen voert de alge
meen manager voortgangsgesprekken en een wekelijks 
werkoverleg. Binnen de Stichting Oude Groninger Ker
ken voert de directeur met de diverse afdelingen en met 
de algemeen manager een maandelijks werkoverleg.
Middels digitale nieuwsbrieven blijven personeel, sta
giaires en vrijwilligers op de hoogte van de belangrijk
ste ontwikkelingen binnen de organisatie.

Bestuur
Op 1 januari zijn de heren De Vries en Wolters afgetre
den als bestuurslid en daarna herbenoemd voor een 
nieuwe zittingsperiode. De bestuursleden hebben geen 
bezoldiging voor hun werkzaamheden ontvangen.

Commissarissen BLG
In de samenstelling van de Raad van Commissarissen 
van Bijzondere Locaties Groningen b.v. is geen verande
ring opgetreden. De commissarissen ontvangen geen 
bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid 20132016 van de stichting geeft 
een overzicht van de taken, verantwoordelijkheden, be

voegdheden, vergoedingen en de uitgangspunten voor 
de participatie, de relatie tussen vrijwilligers en betaal
de krachten en de begeleiding en scholing. Op 11 februa
ri is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. In 
de loop van het jaar zijn het Vrijwilligersplatform en het 
Werkoverleg plaatselijke commissies diverse keren bij  
elkaar geweest.
Alle vrijwilligers zijn door middel van een digitale 
nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gesteld van nieu
we ontwikkelingen binnen de organisatie. Met penning
meesters van de plaatselijke commissies is overleg ge
voerd met de administratie. Alle vrijwilligers zijn uitge
nodigd voor het symposium De ondernemende vrijwilli
ger op 13 mei. Zij hebben daar kennis kunnen maken 
met diverse inspirerende voorbeelden uit andere secto
ren van het vrijwilligerswerk in Nederland. 
Het verslagjaar is voor onze vrijwilligers feestelijke afge
sloten met de uitreiking van de Provinciale Vrijwilligers
prijscategorie leefbaarheid op 7 december door gede
puteerde Eikenaar. 
In het verslagjaar is voortgang geboekt om te komen tot 
een systeem van elke kerk zijn eigen website. Het groot
ste deel van deze sites wordt centraal en een deel door 
de plaatselijke commissies beheerd. Deze websites wor
den gekoppeld aan de centrale website van de stichting 
om de informatievoorziening te stroomlijnen.
De vrijwilligers van Bijzondere Locaties Groningen heb
ben in goede samenwerking met de vaste medewerkers 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede kwali
teit van de geleverde diensten en de klanttevredenheid. 

5   Personeel, bestuur, commissarissen 
blg en vrijwilligers 
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Risicomanagement 
Voor de komende meerjaars planningperiode heeft het 
bestuur besloten om budgettair bij de SOGK uit te gaan 
van een nietsluitende exploitatie. Indien dit zich ook 
daadwerkelijk gaat voor doen, kan het tekort voor enig 
jaar gedekt worden uit de eigen reserves.

Beleggingsbeleid en inzicht in de  
vermogensrisico’s  
Effecten 
De effectenportefeuilles waarin de vermogens van 
SOGK, SWRI en STZ zijn belegd worden beheerd door 
ING Private Banking. 
De verschillende effectenportefeuilles worden als één 
beleggingsportefeuille beheerd. Dit geldt ook voor de bij 
de verschillende portefeuilles behorende liquiditeiten.
Toerekening van het beleggingsresultaat aan de verschil
lende stichtingen gebeurt naar rato van de inbrengwaar
de van de betreffende portefeuilles. 

In januari 2005 is het beleggingsbeleid van de Stichting 
vastgelegd en wordt sindsdien elk jaar in januari 
getoetst en waar nodig gradueel bijgesteld. 
 
Doelstelling 
Het beleggingsbeleid van de SOGK is erop gericht om de 
volgende doelstellingen te realiseren: 
  de te ontvangen rentes op obligatieleningen en de 

te ontvangen dividenden op aandelen moeten zoda
nig zijn dat de uitkeringen, thans 450.000, aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken conform het vige
rende vierjaren beleidsplan hiermee betaald kunnen 
worden;

  de instandhouding van de waarde van de afzonder
lijke vermogens van de stichtingen conform de richt
lijnen van deze fondsen dan wel hun oprichters;

  voldoen aan de voorwaarden van het CBFkeurmerk;
  inhoud geven aan een maatschappelijk verantwoord 

beleggingsbeleid waarbij bewust rekening wordt  
gehouden met financiele, sociale, governance en mi
lieuoverwegingen. Met name worden uitgesloten 
beleggingen in de porno en wapenindustrie alsme
de industrieën die gebruik maken van kinderarbeid. 

 
Rapportage 
De vermogensbeheerder rapporteert op kwartaalbasis 
aan de beleggingscommissie. Driemaal per jaar, in fe
bruari, mei en oktober licht de beheerder de “perfor

mance” van de portefeuille mondeling toe in het licht 
van de ontwikkelingen op de financiële  markten. 
De performance van de obligaties wordt vergeleken met 
de performance van de Barclays Euro Government Bond 
Index. De aandelenperformance wordt vergeleken met 
de Eurostoxx 50ontwikkeling. 
Gezien de verschillen tussen onze portefeuille en de  
samenstelling van de benchmarks, wordt hiermee niet 
de performance van de vermogensbeheerder getoetst, 
maar de beleidskeuzes die door de beleggingscommis
sie zijn voorgesteld.    
 
Onroerend goed 
De beleggingen in onroerend goed betreffen een van  
uit nalatenschap verkregen woning en de pastorieën te 
Middelstum en Onderdendam, verkregen als deel van de 
overnamesom. 
De objecten worden als beleggingsobject aangehouden 
en tegen marktconforme condities verhuurd. 

6  Financieel beleid 



13



14

7  Jaarrekening 
Geconsolideerde balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 
(na bestemming exploitatiesaldo)

 31-12-2015  1-1-2015
Activa

Materiele vaste activa
Gebouwen 93  87 
Renovatie Remonstrantse kerk 1.659.936  1.769.423 
Upgrading/uitbreiding Der Aakerk 110.360  122.263 
Noordaanbouw Der Aakerk 29.525  31.318 
Inventaris kerkgebouwen (inclusief kunstwerken) p.m.  p.m. 
Bedrijfsmiddelen 113.866  168.284 
 _________  _________
  1.913.779  2.091.375
 
Beleggingen
Deposito’s 891.167  891.167 
Effecten 15.504.147  15.059.222 
Onroerend goed 527.523  541.854 
 _________  _________
  16.922.837  16.492.243
 
Voorraden  8.734  48.604
 
Vorderingen  
 Debiteuren 201.517  818.880 
 Omzetbelasting 51.029  0 
 Overige vorderingen 536.421  0 
 Overlopende activa 0  220.825 
 Overlopende activa geconsolideerd 0  37.321 
 _________  _________
  788.967  1.077.026
 
Liquide middelen  2.627.657  2.440.680
 
Onderhanden projecten  883.206  503.776 
  _________  _________
 
 
  23.145.180  22.653.704 
  ========  ========
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 31-12-2015  1-1-2015
Passiva

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve per 1 januari  690.254  690.254 
Toevoeging continuïteitsreserve 602.863  337.289 
Onttrekking continuïteitsreserve 602.863  337.289 
 _________  _________
Saldo continuïteitsreserve per 31 december  690.254  690.254
 
Reserve als bron van inkomsten per 1 januari  13.199.612  13.536.901 
Mutatie reserve als bron van inkomsten 602.863  337.289 
 _________  _________
Saldo reserve als bron van inkomsten per 31 december  12.596.749  13.199.612
 
Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen  1.312.649  1.400.159
Reserve waardeverschillen effecten  1.750.996  1.727.538
Bestemmingsreserves door bestuur bepaald  4.604.009  3.545.661
  _________  _________
Saldo per 31 december  20.954.658  20.563.224
 
Bestemmingsfondsen door derden bepaald  1.715.882  1.420.732
 
Langlopende schulden 
Direct dienstbaar aan de doelstelling 
Hypotheek 95.147  115.356 
Lening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 19.807  54.497 
 _________  _________
  114.955  169.853
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 210.638  430.213 
 Omzetbelasting 0  50.880 
 Overlopende passiva 128.218  28.836 
 Overlopende passiva geconsolideerd 20.831  10.033 
 _________  _________
  359.687  499.896
  _________  _________
  23.145.180  22.653.704
  ========  ========
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Geconsolideerde Staat van baten en lasten 2015 

 Begroting Realisatie Realisatie Begroting
 2015 2015 2014 2016
Baten
 
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 
Bijdragen van donateurs  120.000  146.135 131.971  100.000 
Nalatenschappen  60.000  266.016 242.877  50.000 
Giften  55.500  459.923 507.833  55.500
Baten winkel  20.000  14.027 23.274  20.000
 _________ _________ _________ _________
Totaal baten uit eigen fondsenwerving 255.500 886.101 905.956 225.500 

BATEN TIJDSCHRIFT 85.000 76.577 75.575 85.000
 
INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN 492.000 558.218 582.888 500.250

BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN  1.417.652 510.694 288.000 605.153

OVERHEIDSSUBSIDIES 361.776 603.002 962.004 958.088

BATEN BELEGGINGEN 1.037.000 905.992 1.741.369 1.034.000

DIVERSE BATEN 790.800 1.620.020 1.875.884 846.600
 _________ _________ _________ _________
Totaal baten 4.439.728 5.160.604 6.431.675 4.254.591



17

 Begroting Realisatie Realisatie Begroting
 2015 2015 2014 2016
Lasten

BESTEED AAN  DE DOELSTELLINGEN
 
INSTANDHOUDING 3.416.555 3.353.097 3.174.224 3.180.383
 
PROMOTIE 776.492 843.675 905.616 813.555
 _________ _________ _________ _________
Totaal besteed aan de doelstellingen 4.193.047 4.196.771 4.079.840 3.993.938
 
KOSTEN WERVING BATEN
 
KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING 104.647 147.376 125.441 90.224
 
KOSTEN TIJDSCHRIFT 104.039 86.252 81.291 93.301
 
KOSTEN BELEGGINGEN 53.000 55.523 46.977 58.000
 _________ _________ _________ _________
Totaal kosten werving baten 261.686 289.151 253.708 241.525

 
BEHEER EN ADMINISTRATIE
 
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 263.610 367.529 315.568 253.404 
 _________ _________ _________ _________
Som der lasten 4.718.343 4.853.451 4.649.116 4.488.867

Saldo baten en lasten uit exploitatie 278.615 307.153 1.782.559 234.276
 
MUTATIE ONDERHANDEN PROJECTEN 0 379.430 401.012 0
 _________ _________ _________ _________
Saldo van baten en lasten -278.615 686.583 2.183.571 -234.276
 
Mutatie bestemmingsfondsen 
door derden bepaald 6.050 295.150 291.671 6.050
Mutatie bestemmingsreserves 
door bestuur bepaald 243.663 1.058.348 1.530.272 298.582
Mutatie reserve waardeverschillen  0 23.458 786.427 0
Mutatie vrij besteedbaar 0 87.510 87.510 0
Mutatie reserve als bron van inkomsten 528.328 602.863 337.289 538.908
 _________ _________ _________ _________
 278.615 -686.583 -2.183.571 234.276
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Algemeen
        
Consolidatie
De jaarrekening bestaat uit:
  geconsolideerde balans per ultimo boekjaar, met de 

vergelijkende cijfers van het vorig verslagjaar;
  geconsolideerde Staat van baten en lasten over het 

boekjaar, met vergelijkende cijfers van het vorig ver
slagjaar; 

  toelichting op de balans en de staat van baten en las
ten;

  enkelvoudige balansen per ultimo boekjaar;
  enkelvoudige Staten van baten en lasten over het boek  

jaar;
  overige gegevens.

De geconsolideerde cijfers betreft de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK) en de aan haar gelieerde stich
tingen, zijnde de Stichting Der Aakerk Groningen 
(SDAK), de Stichting TempelZwartsenberg Fonds (STZ), 
de Stichting WillemsenRitzema van Ikema (SWRI), de 
Stichting Dr. P.H. Wijkfonds (SWF), de Stichting Van Tuik
werd Fonds (SVTF), de Stichting Het Groninger Klokken 
en Orgelfonds (SKOF), de Stichting Johannes Borchardt 
(SJB), Stichting Ausemade Jong Fonds (SADJF) en de 
Stichting Terug naar het begin.
 
In de cijfers van SDAK is Bijzondere Locaties Groningen 
B.V. (BLG) geconsolideerd.
    
Intercompanytransacties, intercompanywinsten en on
derlinge vorderingen en schulden tussen de stichtingen 
worden voor zover van toepassing geëlimineerd.
  
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een ver
slagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met 
het kalenderjaar.
     
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden omge rekend 
tegen de geldende wisselkoers per transactie datum. 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grond
slagen en de gerapporteerde waarde van activa en ver
plichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld.  
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekom
stige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening ge
bruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s 
en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instru
menten die in de balans zijn opgenomen. 

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft 
procedures en gedragslijnen om de omvang van het kre
dietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
 
Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva
 
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Oude 
Groninger Kerken is opgemaakt conform de Richtlijn  
Verslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen en de 
Richtlijnen van het CBF.
     
De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische  
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijs
model.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar
op ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op ba
lansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar
rekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van  
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar met uitzondering van de navolgende 
stelselwijziging.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
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Stelselwijziging
Met ingang van het verslagjaar 2015 worden de obliga
ties gewaardeerd tegen de actuele waarde gebaseerd op 
de marktwaarde. Deze marktwaarde is bepaald op basis 
van de beurskoers per balansdatum.
De reden voor deze stelselwijziging is het feit dat de 
obligaties net als de aandelen aangehouden worden 
voor het realiseren van rendement. Dit rendement kan 
gerealiseerd worden middels renteontvangsten over de 
obligaties en het verhandelen hiervan. Tot 2015 werden 
de obligaties grotendeels aangehouden met het oog op 
de vastrentende waarde. Door het gewijzigde beleid 
geeft de marktwaarde van de obligaties daarom een be
ter beeld van de vermogenspositie van de Stichting.

De stelselwijzing heeft geresulteerd tot de navolgende balansposities: 
  balans stelsel- balans 
     ACTIVA  31-12-2014 wijziging 1-1-2015 

     MATERIELE VASTE ACTIVA  2.091.375  2.091.375 
     BELEGGINGEN 
     Deposito’s  891.167  891.167 
     Effecten  14.121.013 938.209 15.059.222 
     Onroerend goed  541.854  541.854 
  _________ _________ _________
  15.554.034 938.209 16.492.243 
     Voorraden  48.604  48.604 
     Vorderingen  1.077.026  1.077.026 
     Liquide middelen  2.440.680  2.440.680
     Onderhanden projecten  503.776  503.776 
  _________ _________ _________
  21.715.495 938.209 22.653.704 

     PASSIVA  

     Reserves en fondsen 
     Continuïteitsreserve per 1 januari   690.254  690.254 
     Toevoeging continuïteitsreserve  337.289  337.289 
     Onttrekking continuïteitsreserve  337.289  337.289 
  _________  _________
     Saldo continuïteitsreserve per 31 december  690.254  690.254 

     Reserve als bron van inkomsten per 1 januari   13.536.901  13.536.901 
     Mutatie reserve als bron van inkomsten  337.289  337.289 
  _________  _________
     Saldo reserve als bron van inkomsten per 31 december  13.199.612  13.199.612 

     Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen  1.400.159  1.400.159 
     Reserve waardeverschillen effecten  789.329 938.209 1.727.538 
     Bestemmingsreserves door bestuur bepaald   3.545.661  3.545.661 
  _________ _________ _________
     Saldo per 31 december  19.625.015 938.209 20.563.224 

     Bestemmingsfondsen door derden bepaald  1.420.732  1.420.732 
     Langlopende schulden  169854  169853 
     Kortlopende schulden  499895  499895 
  _________ _________ _________
  21.715.495 938.209 22.653.704 

Het saldo van baten en lasten over 2014 bedroeg op  
basis van de oude grondslagen ¤ 1.245.362. Indien op 
basis van de nieuwe grondslagen zou zijn gewaardeerd, 
zou het saldo over 2014 ¤ 2.183.571 hebben bedragen.
De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn her
rekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

Door deze stelselwijziging is de waarde van de obliga
ties begin 2015 ¤ 938.209 hoger dan eind 2014.

De Reserve waardeverschillen effecten is door de stel
selwijziging ¤ 938.209 hoger dan wanneer de jaar
rekening zou zijn opgesteld op basis van de oude grond
slagen.
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ACTIVA
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings of vervaardigingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikname.

De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar 
in mindering gebracht op de boekwaarde van de materi
ele vaste activa (verbouwingen en restauraties). Kosten 
voor periodiek onderhoud worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voor
doen.

Gebouwen
De eigendommen van de stichting worden, gezien het 
bijzondere karakter van deze activa, gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijs, een symbolisch bedrag, voor zover 
het gebouwen betreft.
Hierover wordt niet afgeschreven. 

Restauratie Remonstrantse Kerk
Deze post betreft de uitgaven voor de restauratie van en 
de aanpassingen aan gebouw en interieur.
Deze uitgaven worden in 25 jaar lineair afgeschreven.

Upgrading/uitbreiding Der Aa-kerk en Noordaanbouw 
Der Aa-kerk
Deze post betreft de uitgaven voor diverse aanpas
singen. Deze uitgaven worden in 10 jaar lineair afge
schreven.

Inventaris kerkgebouwen (inclusief kunstwerken)
Tot de inventaris van de kerkgebouwen behoort naast 
meubilair vaak ook o.a. zilverwerk en bijbelboeken.
Gezien de aard hiervan is een en ander pro memorie op
genomen, aangezien de verkrijgingsprijs nihil is. 

Bedrijfsmiddelen in dienst van de bedrijfsuitoefening
Deze post betreft kantoorinventaris.
Deze wordt gewaardeerd tegen aanschaffingskosten on
der aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis 
van een vast afschrijvingspercentage dat per post uiteen 
loopt van 10% tot 33,3%.

Beleggingen
Er wordt uitsluitend belegd in ter beurze genoteerde 
aan delen waarbij gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen direct in de Staat van baten en 
lasten worden verantwoord.
Aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen markt
waarde gebaseerd op de beurskoers per balansdatum.
Gebouwen worden opgenomen voor verkrijgingswaarde.
De renovatie van het als beleggingsobject aangehouden 
appartement wordt in 10 jaar afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad verkoopartikelen
De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs onder 
af trek van een eventuele voorziening voor incourant
heid.

Vorderingen op korte termijn en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaar
deerd tegen nominale waarde, verminderd met de ver
moedelijk oninbare bedragen. 
Nalatenschappen worden opgenomen zodra de omvang 
bekend is.
Tenzij anders vermeld hebben de vorderingen een loop
tijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en de
posito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

De stelselwijziging heeft m.b.t. de effecten onderstaand effect op de Staat van baten en lasten meegebracht:

Over boekjaar 2014 
Baten beleggingen 2014 voor stelselwijziging  803.160 
Stelselwijziging (mutatie reserve waarderingsverschillen)  938.209 
  _________
Baten beleggingen 2014 na stelselwijziging  1.741.369 

Over boekjaar 2015 
Het boekjaar 2015 kent een saldo van baten en lasten uit exploitatie van ¤ 307.153. 
De Baten beleggingen bedragen ¤ 905.992.
Indien geen stelselwijziging zou zijn doorgevoerd, bedroegen de baten beleggingen ¤ 1.210.153 en het saldo van 
baten en lasten uit exploitatie ¤ 611.314.
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Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopen
de schulden.  
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan 
worden verwerkt onder de vorderingen.  
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden 
niet ter directe beschikking staan van de stichting wor
den verwerkt onder de financiële vaste activa. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 

Onderhanden projecten 
Jaaroverschrijdende activiteiten worden administratie
technisch projectmatig behandeld. 
De in een verslagjaar ontvangen baten en alle verrichte 
bestedingen worden in de Staat van Baten en Lasten 
verantwoord. 
Vervolgens worden deze baten en lasten overgeheveld 
naar de balanspost Onderhanden Projecten. 
Tevens wordt in de balanspost meegenomen het deel 
van de organisatiekosten van de Stichting dat vanwege 
de richtlijn van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
aan restauratieprojecten mag worden toegerekend.
Een en ander betekent dat indien een project na admini
stratieffinanciële afwikkeling een saldo vertoont, dit 
saldo een direct effect heeft op het exploitatiesaldo van 
het betreffende jaar.

Op het niveau van individuele projecten wordt ervoor  
gewaakt dat de cumulatieve bestedingen in een juiste 
verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden, en 
overeenstemmen met de begroting.

Afhankelijk van de aard van het saldo Onderhanden  
Projecten wordt deze post opgenomen aan de actief of 
de passiefzijde van de balans.

PASSIVA 
 
RESERVES EN FONDSEN 
 
Algemeen 
Ons beleid is erop gericht om het vermogen te besteden 
in overeenstemming met de bestemming die daaraan is 
gegeven bij het ontstaan van de baten. 
Reeds bij ontvangst van giften, donaties, schenkingen 
en overige baten wordt rekening gehouden met een 
eventuele bepaling van de bestemming aan specifieke 
projecten (bestemmingsreserve). 

Continuïteitsreserve 
Voor de bepaling van de hoogte van de continuïteits
reserve richten wij ons naar de richtlijn van de Vereni
ging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richt
lijn staat een maximale reservering van 1,5 keer de kos
ten van de werkorganisatie toe. 
De kosten van de werkorganisatie bestaan uit: kosten ei
gen personeel, huisvestingskosten, bureaukosten t.b.v. 
de eigen organisatie, bestuurskosten, kosten voor fond
senwerving, vaste kosten t.b.v. exploitatie eigen objec
ten. De totale kosten bedragen ongeveer ¤ 690.000 voor 
een jaar. 
De continuïteitsreserve wordt aangehouden bij SOGK.
 
Reserve als bron van inkomsten 
Voor zover het vrij besteedbaar vermogen niet bestaat 
uit de eerder in deze Toelichting beschreven reserves, 
vormt dit vermogen de tegenhanger van het deel van de 
beleggingen dat niet geoormerkt is vanwege een van 
deze reserves, dan wel vanwege de Bestemmingsreser
ves door derden bepaald. 
Deze beleggingen worden duurzaam aangehouden ten
einde hieruit structureel inkomsten te verwerven ten  
behoeve van met name de instandhoudingdoelstelling 
van de SOGK. Het betreffende deel van het vermogen 
wordt aangeduid als Reserve als bron van inkomsten. 
Het grootste deel van het vrij besteedbaar vermogen 
van SOGK en het gehele vrij besteedbare vermogen van 
STZ, SWRI, SWF, SKOF, SADJF en SVTF behoort tot deze 
reserve. 

Reserve Vrij besteedbaar ten behoeve van activa be-
drijfsmiddelen 
Ten behoeve van de restauratie en de benodigde aan
passingen aan de Remonstrantse Kerk is geput uit de 
Reserve als bron van inkomsten van STZ. Het betreffen
de bedrag is vervolgens verantwoord onder de Reserve 
Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen. Dit be
drag vormt derhalve de tegenhanger van een deel van  
de post Materiële vaste activa 
 Direct dienstbaar aan de doelstelling op de balans. 
De onder deze post opgenomen uitgaven voor de restau
ratie van en de aanpassingen aan de Remonstrantse 
Kerk worden over een periode van 25 jaar afgeschreven.

Reserve waardeverschillen effecten 
Deze reserve bestaat uit het positieve verschil in waarde 
tussen de aanschafwaarde en de waarde ultimo verslag
jaar van de aandelen en obligaties die als belegging 
worden aangehouden. 
De reserve wordt opgevoerd indien deze waarde hoger 
is dan de aanschafwaarde van het totaal. 
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Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald 
Deze bestemde reserves zijn opgebouwd uit: 
   ten behoeve van restauraties en onderhoud van speci

fieke objecten uit nalatenschappen en schenkingen 
verkregen middelen; 

   bij overname van objecten ontvangen overdrachtsom
men, bestemd voor het betreffende object;

   ten behoeve van restauratie en onderhoud van inven
taris uit giften en nalatenschappen verkregen midde
len. Bij inventaris gaat het om specifieke objecten, 
waaronder orgels, luidklokken, uurwerken, banken, 
bijbels, zilverwerk etc.; 

   uit een gift verkregen middelen ten behoeve van de 
promotieactiviteit erfgoededucatie. 

Aan de besteding van deze gelden is geen tijdsduur ge
koppeld. 
 
Bestemmingsfondsen door derden bepaald 
Dit betreft door derden verstrekte middelen waarvan  
de bestemming door de verstrekker van de middelen 
dwingend is aangegeven. 
 
LANGLOPENDE SCHULDEN 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar worden aangeduid als langlopend.  
De langlopende schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens ge
waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde van de schuld. 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nomi
nale waarde en tenzij anders vermeld hebben ze een 
looptijd van korter dan een jaar. 

Grondslagen voor de resultatenbepaling 
 
Algemeen 
Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop ze 
betrekking hebben. Voor giften en nalatenschappen be
tekent dit dat ze in aanmerking worden genomen in het 
jaar waarin ze worden ontvangen i.c. de aard en omvang 
duidelijk zijn. Bestedingen worden verantwoord in het 
jaar waarin de verplichting wordt aangegaan. Subsidies 
en particuliere bijdragen worden in het jaar van afreke
ning verantwoord. 

Pensioenen 
SOGK heeft voor haar werknemers een toegezegd 
pensioenregeling. De hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemid
deld verdiende loon, berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SOGK. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten, 
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. De 
SOGK betaalt hiervoor premies waarvan 2/3 deel door 
de werkgever wordt betaald en 1/3 deel door de werk
nemer. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, in
dien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioen
fonds dit toelaat. 
 
Naar de stand van ultimo boekjaar is de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds 109% (bron: website www.spw.nl).
 
Giften 
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor 
zover bepaalbaar) in de staat van baten en lasten. 
 
Winkel 
In de winkel zijn artikelen te koop die rechtstreeks te 
maken hebben met de doelstellingen waar de organisa
tie voor staat. Voor de verkoop wordt gebruik gemaakt 
van o.a. onze website, stands bij activiteiten en de win
kel aan huis. 
 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
De kosten beheer en administratie worden gevormd 
door de kosten die de organisatie maakt in het kader 
van de (interne) beheersing en administratievoering en 
welke niet kunnen worden toegerekend aan de doelstel
ling of de werving van baten. 
 
Aangezien de organisatie zowel fondsen werft als zelf 
besteed is er geen onderscheid te maken ten aanzien 
van kosten beheer en administratie. De organisatie 
werkt met een uitgebreid urenregistratiesysteem, waar
in alle uren worden toegeschreven aan de diverse beste
dingsactiviteiten. 
Dit betreft enkel bestedingsactiviteiten in het kader van 
de doelstellingen. 

Algemeen 
De toerekening van de uitvoeringskosten eigen organi
satie aan de doelstellingen geschiedt op bedrijfsecono
mische basis, waarbij rekening wordt gehouden met de 
besteding van tijd en middelen aan de onderdelen.



Salarissen en sociale lasten 
Het grootste deel van het personeel wordt via de Stich
ting Federatie Monumenten Organisaties Groningen  
(SFMOG) bij de SOGK gedetacheerd. De kosten worden 
marktconform aangerekend. De SOGK heeft zelf project
medewerkers in dienst. De overige personeelskosten 
betreffen uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiai
res. De SFMOG valt onder de CAO Woondiensten.
 
Fondsenwerving 
In 2015 is het verhoudingspercentage van kosten ten op
zichte van baten eigen fondsenwerving 17%. 
Voor het komende begrotingjaar staat een percentage 
van 40%. Er wordt altijd zo behoudend mogelijk begroot 
ten aanzien van de verwachte opbrengsten, terwijl de 
kosten volledig worden meegenomen. In deze opbrengs
ten zijn niet meegenomen de bijdragen van fondsen ten 
behoeve van bestedingen in het kader van de doelstel
lingen, bv. restauratieprojecten. 
 
Geldstromen 
Als geldstromen zijn in hoofdzaak te onderscheiden de 
directe baten en bestedingen vanuit de restauratiepro
jecten, verkregen fondsen en de bestedingen ten behoe
ve van de instandhoudingactiviteiten. Daarnaast zijn te 
onderscheiden de bestedingen voor promotionele acti
viteiten, beleggingsopbrengsten en de baten en lasten 
vanuit de exploitatie van de objecten. 
 
Bestedingspercentage middelen 
De uitgaven aan de doelstellingen worden gerelateerd 
aan de totale baten (zie kengetallen). 
 
Beheer en administratie 
De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de 
kosten van de directie en de afdeling administratie, voor 
zover deze niet direct toegerekend kunnen worden aan 
de doelstellingen. 
Ze worden gerelateerd aan de totale lasten (zie kenge
tallen). 
 
Realisatie versus begroting 
 
Baten uit eigen fondswerving 
De gerealiseerde baten uit eigen fondsenwerving vallen 
hoger uit dan begroot als gevolg van incidentele baten 
(nalatenschappen en bestemde giften). 
 
Inkomsten eigen objecten 
De gerealiseerde inkomsten uit eigen objecten vallen 
hoger uit dan begroot. Oorzaak zijn vooral de hogere 
verhuurbaten en de verkopen en overige activiteiten. 

Resultaat beleggingen 
Het gerealiseerde resultaat beleggingen is lager uitge
vallen dan begroot als gevolg van het gevoerde beleg
gingsbeleid. 
 
Diverse baten 
De diverse baten vallen hoger uit dan begroot als gevolg 
van de hogere opbrengsten overdrachtssommen. 
 
Bijdragen particuliere fondsen en overheidssubsidies
De realisatie valt lager uit dan begroot als gevolg van la
gere uitvoer van subsidiabele instandhoudingsprojecten.

Promotie 
De gerealiseerde kosten promotie vallen hoger uit dan 
begroot, door hogere hogere kosten ten aanzien van Te
rug naar het Begin en overige activiteiten ten behoeve 
van promotie en educatie. 
 
Kosten Beheer en Administratie 
De afwijking in de kosten Beheer en Administratie  
ontstaat als gevolg van de toerekening aan de doelstel
lingen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015
Tenzij anders vermeld zijn de activa direct dienstbaar aan de doelstelling 

MATERIELE VASTE ACTIVA 

Gebouwen 
SOGK (zie ook bijlage A) 
De SOGK is eind 2015 eigenaar van 83 kerkgebouwen en 2 synagogen inclusief bijbehorende bouwwerken. 
Daarnaast bestaat haar bezit uit 8 torens, 52 kerkhoven en 5 pastorieën. 

SDAK/BLG 
De Der Aakerk is onbezwaard eigendom van de gelijknamige stichting. 

De Remonstrantse kerk te Groningen is in erfpacht bij SDAK. In 2005 is het gehele gebouw gerenoveerd. Daarnaast zijn 
aanpassingen in en rond het gebouw uitgevoerd ten behoeve van het beoogde gebruik van de kerk. Er is in 2008 nog 
een aantal uitgaven ten behoeve van verdere aanpassingen gedaan. De kosten van deze renovatie, benevens de aanpas
singen ten behoeve van het gebruik, zullen in een periode van 25 jaar afgeschreven worden. De voor deze restauratie 
verkregen baten van fondsen en particulieren zullen eerst op deze kosten in mindering worden gebracht.

 Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde
 waarde t/m 2014 2015 31-12-2015

Gebouwen SOGK    92 
Gebouwen SDAK/BLG    1 
    _________
Totaal gebouwen     93

Renovatie Remonstrantse kerk (SDAK) 2.737.168 967.745 109.487 1.659.936 
Upgrading/voorziening (SDAK) 209.406 87.143 11.903 110.360 
Aanpassing noordaanbouw (SDAK) 44.835 13.517 1.793 29.525
    _________
     1.799.821
 
Inventaris kerkgebouwen incl. kunstwerken (SOGK)     p.m.
 
Bedrijfsmiddelen in dienst van de bedrijfsvoering 
De bedrijfsmiddelen kennen een afschrijvingsperiode van 3 tot 10 jaar. 

Bedrijfsmiddelen SWRI 
De SWRI heeft een aantal kunstwerken in haar bezit. Deze zijn ondergebracht bij de Gerrit van Houten Stichting op 
basis van een bruikleenovereenkomst. 

 Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde
 waarde t/m 2014 2015 31-12-2015
Bedrijfsmiddelen SOGK 
Inventaris t/m 2014 243.338 157.277 23.345 62.716 
Inventaris aanschaf 2015    0
    _________
    62.716
Bedrijfsmiddelen SDAK/BLG 
Inventaris Remonstrantse Kerk 287.200 250.608 21.811 14.781 
Inventaris Der Aakerk 33.604 29.473 1.587 2.544 
Inventaris BLG 109.421 58.253 17.343 33.825 
    _________
    51.150
     _________
Totaal bedrijfsmiddelen     113.866
     _________
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA     1.913.780
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 Waarde Toename Afname Koerswaarde Waarde
 1-1-2015 2015 2015 31-12-15 31-12-15
Beleggingen

Deposito’s  
SOGK 891.167 0 0 0 891.167

Effecten

Obligaties
SOGK 465.597 63.463 0 529.060 529.060
STZ 4.571.393 83.681 0 4.655.074 4.655.074
SWRI 2.657.949 37.168 0 2.695.117 2.695.117
SWF 301.773 19.589 0 282.184 282.184
SVTF 46.419 7.916 0 54.335 54.335
SKOF 345.078 883 0 344.195 344.195
 _________ _________ _________ _________ _________
Totaal obligaties 8.388.209 171.756 0 8.559.965 8.559.965

Aandelen
SOGK 655.207 57.013 0 712.220 712.220
STZ 3.471.155 0 141.171 3.612.326 3.612.326
SWRI 2.018.237 0 73.166 2.091.403 2.091.403
SWF 229.143 0 10.169 218.974 218.974
SVTF 35.246 6.918 0 42.164 42.164
SKOF 262.025 0 5.070 267.095 267.095
 _________ _________ _________ _________ _________
Totaal aandelen 6.671.013 63.931 209.238 6.944.182 6.944.182
 _________ _________ _________ _________ _________
Totaal effecten 15.059.222 235.687 209.238 15.504.147 15.504.147

Onroerend goed (SOGK) Verkrijgings- WOZ Afschrijving Afschrijving Waarde
Afschrijvingsperiode 10 jaar waarde waarde t/m 2014 2015 31-12-15
 
Appartement te Utrecht 118.000 147.000 0 0 118.000
Garage te Utrecht 18.000 22.000 0 0 18.000
Renovatie appartement te Utrecht 25.307 nvt 16.453 2.531 6.323
Pastorie te Middelstum 257.000 p.m. 0 0 257.000
Pastorie te Onderdendam 128.200 p.m. 0 0 128.200
     _________
Totaal onroerend goed     527.523
     _________
TOTAAL BELEGGINGEN     16.922.837
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VLOTTENDE ACTIVA 
 
Voorraden  
Deze post betreft de voorraad tijdschriften, fietsroutes, cd’s en eigen uitgaven van de SOGK.  8.734
Deze voorraad staat direct in dienst van de doelstelling. 

     Waarde
     31-12-15
Vorderingen  
 
Debiteuren en overige vorderingen SOGK 
Debiteuren   128.934 
Voorziening dubieuze debiteuren   3.149 
Omzetbelasting   51.029 
Overige vorderingen   387.747 
   _________
    564.561
 
Debiteuren en overige vorderingen SDAK/BLG    75.732
 
Debiteuren en overige vorderingen Fondsen    148.674
    _________
Totaal debiteuren, BTW en overige vorderingen     788.967

Overlopende activa 
Het grootste deel van de overlopende activa betreft de nog te vorderen nalatenschappen. 
 
Liquide middelen 

Liquide middelen SOGK 
Bij de meeste van onze kerkgebouwen i.c. “eigen objecten” zijn zogeheten “Plaatselijke Commissies”  actief, die het 
dagelijks beheer regelen. Deze plaatselijke commissies werken, evenals de activiteitencommissie, onder verant
woordelijkheid van het bureau van de SOGK i.c. het bestuur. 
Het directe beheer over de liquide middelen valt echter rechtstreeks onder deze commissies.  

Direct beschikbare middelen 
Kas   760 
Banken r.c.    125.139 
Banken kortlopende deposito’s   788.607 
   _________
    914.506 
Via commissies 
Kas/bank/giro 48 plaatselijke commissies   317.194 
Kas/bank/giro activiteitencommissie   2.453 
   _________
    319.647 
    _________
    1.234.153

Liquide middelen SDAK/BLG    41.902

Liquide middelen Fondsen    1.351.602
    _________
Totaal liquide middelen     2.627.657
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Onderhanden projecten SOGK 
De financiering van de nog lopende projecten is gewaarborgd.
  Saldo Uitgaven Inkomsten Saldo
  1-1-2015 2015 2015 31-12-2015
Kerk Leegkerk  6.723 0 6.723 0
Kerk Saaxumhuizen  25.095 0 25.095 0
Kerk Klein Wetsinge  141.687 325.435 89.729 377.394
Kerk Garmerwolde  161.565 0 118.204 43.361
Kerk Eenrum  104.595 0 0 104.595
Orgel Pieterburen  10.000 0 0 10.000
Orgel Tinallinge  37.071 0 28.726 8.345
Project Landmerken  5.366 5.366 0 0
Synagoge Appingedam  27.228 328.868 289.053 67.042
Kerkhof Den Andel  9.000 0 0 9.000
Kerkhof Wittewierum  17.704 1.086 0 18.790
Interieur Oosterwijtwerd  34.186 248.456 0 282.642
Kerk Obergum  0 6.050 17.500 11.450
Molukse kerk Appingedam  0 2.560 26.200 23.640
Rabinaatswoning Appingedam  0 95.375 0 95.375
Aardbevingsherstel Oosterwijtwerd  0 26.575 90.853 64.278
Diverse restauratieprojecten  12.421 46.784 63.235 4.030
  _________ _________ _________ _________
Totaal onderhanden projecten SOGK  519.067 992.986 628.848 883.206
 
Onderhanden projecten SDAK/BLG  15.292 15.292 0 0
  _________ _________ _________ _________
Totaal onderhanden projecten  503.775   883.206

   Saldo Mutatie Saldo
   1-1-2015 2015 31-12-2015
Continuïteitsreserve
SOGK   690.000 0 690.000
SDAK/BLG   254 0 254
   _________ _________ _________
Totaal continuïteitsreserve   690.254 0 690.254

Reserve als bron van inkomsten 
SOGK   402.222 37.261 364.961
STZ   7.769.052 327.849 7.441.203
SWRI   3.818.173  189.812  3.628.360
SWF   407.302  19.874  387.428
SVTF   53.461  3.827  49.634
SKOF   467.319  24.241  443.078
SJB   574 0 574
SADJF   282.659 0 282.659
   _________ _________ _________
Totaal reserve als bron van inkomsten   13.199.612 -602.863 12.596.749

Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen 
De bijdragen van de Stichting TempelZwartsenbergfonds in de renovatie van en aanpassingen aan de Remonstrant
se Kerk zijn hier verantwoord. Dit vermogen zal in 25 jaar vrijvallen ten behoeve van de dekking van de jaarlijkse af
schrijvingen. Het betreft geen verplichting en het bestuur heeft deze beperking aangebracht. 

SDAK/BLG   1.400.159 87.510 1.312.650
   _________ _________ _________
Totaal vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen   1.400.159 87.510 1.312.650
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  Saldo Toevoeging  Onttrekking Saldo 
  1-1-2015 2015 2015 31-12-2015
Reserve waardeverschillen 
 
SOGK  95.890 12.333 0 108.223
STZ  941.470 10.755 0 952.225
SWRI  547.401 3.902 0 551.303
SWF  62.150 0 4.428 57.722
SVTF  9.558 1.557 0 11.115
SKOF  71.069 0 662 70.407
  _________ _________ _________ _________
Totaal reserve waardeverschillen  1.727.538 28.548 5.090 1.750.996

Bestemmingsreserves    
(Zie Bijlage B) 
 
Bestemde reserves voor objecten  3.459.783 1.072.017 12.000 4.519.800
Bestemde reserve voor inventaris  20.145 0 4.299 15.846
Bestemde reserve voor erfgoededucatie  21.370 0 0 21.370
Bestemde reserve kerkhoven  44.363 2.630 0 46.993
  _________ _________ _________ _________
Totaal bestemmingsreserves     3.545.661 1.074.647 16.299 4.604.009
 
VASTGELEGD VERMOGEN 
 
Bestemmingsfondsen door derden bepaald 
 
M.V.A. Dierckxfonds (SOGK)  885.303 0 1.150 884.153
Thesingefonds (SOGK)  36.758 0 0 36.758
Peter Breukinks Noodfonds (SOGK)  200.000 150.000 76.108 273.892
P.H. Wijk (SOGK)  7.000 0 7.000 0
Herstelfonds getroffen kerken (SOGK)  0 139.408 0 139.408
SwartsJansema Fonds (SOGK)  0 90.000 0 90.000
Hoeksema Du Pui Fonds (SOGK)  291.671 0 0 291.671
  _________ _________ _________ _________
Totaal bestemmingsreserves door derden bepaald  1.420.732 379.408 84.258 1.715.882
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Ad. M.V.A. Dierckxfonds 
  De volgende voorwaarden zijn aan deze gift verbonden: 
   1. Het kapitaal wordt vastgezet op een depositorekening, waarvan de termijn wordt bepaald door het bestuur.
   2.  De revenuen van het kapitaal worden in eerste instantie gebruikt voor de restauratie van in oorsprong romaanse 

kerken. 
   3.  Elk jaar worden een concert en een lezing georganiseerd. Hier wordt jaarlijks ¤ 2.268 aan besteed. 
Ad. Thesingefonds 
    Een proportioneel deel van de revenuen uit de beleggingen wordt aangewend ten behoeve van het kerkgebouw en 

het kerkhof te Thesinge. 
Ad. Peter Breukinks Noodfonds 
   Dit betreft bestemde bijdragen voor doelen en projecten van de stichting waarvoor geen andere financiele bronnen 

aan te boren zijn. 
Ad. Herstelfonds getroffen kerken 
  Dit betreft een fonds voor renovatie en restauratie van kerken in het aardbevingsgebied na schadeherstel. 
Ad. SwartsJansema Fonds 
   Dit betreft een nalatenschap waarvan de revenuen ten gunste vallen aan cultuurhistorische objecten in de gemeen

te HoogezandSappemeer waaronder de Damkerk en de historische begraafplaats van Hoogezand. 
Ad. HoeksemaDu Pui Fonds 
    Dit betreft een bestemde gift waarvan de opbrengsten uitsluitend worden toegewezen aan de instandhouding en 

het beheer van kerk en kerkhof te Godlinze. 

VREEMD VERMOGEN
 Rente%  Saldo Aflossing Saldo
   1-1-2015 2015 31-12-2015
Langlopende schulden 
Direct dienstbaar aan de doelstelling 
Hypotheek (SDAK) 1,50%  115.357 20.210 95.147
Lening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SDAK) 2,00%  54.497 34.690 19.807
   _________ _________ _________
Totaal langlopende schulden   169.854 54.899 114.955
 
De aflossingsverplchting voor komend boekjaar bedraagt ¤ 41.121
Het deel dat langer dan 5 jaar uitstaat per ultimo boekjaar bedraagt ¤ 0.
 
Kortlopende schulden  SOGK SDAK/BLG Fondsen Totaal
  31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015
 Crediteuren  140.273 40.352 30.013 210.638
 Overlopende passiva  121.728 6.490 0 128.218
 Overlopende passiva geconsolideerd  20.831 0 0 20.831
   _________ _________ _________
Totaal kortlopende schulden     359.687

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er zijn geen verplichtingen aangegaan die gevolgen hebben voor de exploitatie en de balanspositie van de SOGK. 
    



Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN SOGK SDAK/BLG Fondsen Totaal Begroting
    2015 2015

Verhuurbaten (gebouwen en voorzieningen) 131.601 166.802 0 298.403  305.000 
Bijdragen energie 7.016 1.677 0 8.693  12.500 
Verkopen en overige activiteiten 30.652 0 0 30.652 0
Rente 1.192 0 0 1.192  2.000 
Klokluiden 2.433 0 0 2.433  1.500 
Catering 0 73.307 0 73.307  90.000 
Overige baten 33.673 109.865 0 143.538  81.000 
 ________ ________ ________ ________ ________

 206.567 351.651 0 558.218 492.000
 
OVERHEIDSSUBSIDIES  
Projecten 101.248 40.648 0 60.600 285.575
Onderhoud 430.403 0 0 430.403 0
Personeel 0 0 0 0 0
Promotie/erfgoededucatie/digitalisering 1.090 0 0 1.090 0
Beheerssubsidies inclusief projectontwikkeling 110.909 0 0 110.909 76.200
 ________ ________ ________ ________ ________

 643.650 40.648 0 603.002 361.775
 
De verantwoorde subsidies zijn besteed overeenkomstig het doel waarvoor ze verstrekt zijn. 
In de overheidssubsidies is een subsidie van de Provincie Groningen opgenomen welke is toegekend voor de perio
de 2013 t/m 2016. In het boekjaar bedraagt deze ¤ 76.200 op basis van gemaakte prestatieafspraken. 
 
 SOGK SDAK/BLG Fondsen Totaal Begroting
    2015 2015
BATEN BELEGGINGEN 
Rente op deposito’s 22.590 8 22.723 45.320
Rente op obligaties 13.692 0 207.844 221.536
Dividend 14.172 0 215.120 229.292
Koersverschillen aandelen 32.315 0 490.533 522.848
Koersverschillen obligaties 180.175 0 304.161 123.986
Correctie voorgaande jaren 0 0 4.560 4.560
Appartement  6.422 0 0 6.422
 ________ ________ ________ ________ ________

 269.366 8 636.618 905.992 1.037.000

DIVERSE BATEN 
Excursies/overige activiteiten 24.039 0 0 24.039  20.000 
Overdrachtsommen 1.232.451 0 0 1.232.451 500.000
Dienstverlening aan derden 241.505 0 0 241.505  190.000 
Beklemrechten 558 0 0 558  100
Festival Terug naar het Begin 104.709 0 0 104.709 15.000 
Projecten Erfgoededucatie 24.758 0 0 24.758  30.200 
Overige 0 8.000 0 8.000  35.500 
 ________ ________ ________ ________ ________

 1.628.020 8.000 0 1.620.020 790.800
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BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN SOGK SDAK/BLG Fondsen Totaal Begroting
    2015 2015
 
INSTANDHOUDING 
Instandhouding gebouwen 1.680.493 73.693 360.000 2.114.186 2.117.872
Instandhouding orgels/luidklokken/uurwerken 76.301 1.170 0 77.471 17.500
Instandhouding terreinen 97.721 0 0 97.721 60.000
Exploitatie eigen objecten 301.897 381.909 0 683.806 598.500
Uitvoeringskosten eigen organisatie 379.911 0 0 379.911 622.413
 ________ ________ ________ ________ ________
Totaal Instandhouding 2.536.323 456.773 360.000 3.353.097 3.416.285
 
PROMOTIE 
Activiteiten inzake promotie en educatie 152.092 502 93.888 246.482 70.000
Festival Terug naar het begin 113.357 0 0 113.357 0
Meerjarenproject Het Verhaal van Groningen  5.000 0 0 5.000 2.500
Website en digitalisering 15.432 0 0 15.432 35.000
Erfgoededucatie/diverse projecten 13.853 0 0 13.853 159.200
Administratieve dienstverlening derden 146.937 0 0 146.937 193.606
Uitvoeringskosten eigen organisatie 302.614 0 0 302.614 316.186
 ________ ________ ________ ________ ________
Totaal Promotie 749.285 502 93.888 843.675 776.492

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING SOGK SDAK/BLG Fondsen Totaal Begroting 
    2015 2015
T.b.v. donateurs 
Directe verwervingskosten 0 0 0 0 20.000
Bankkosten, accepten, etc. 0 0 6.076 6.076 0
Wervingsacties 25.071 0 0 25.071 0
Kosten nalatenschappen 38.570 0 0 38.570 10.000
Kosten actie kerkbehoud  8.944 0 0 8.944 10.000
Kosten winkel 46.538 0 0 46.538 15.000
 ________ ________ ________ ________ ________
 119.123 0 6.076 125.199 55.000
 
Uitvoeringskosten eigen org. fondsenwerving 22.177 0 0 22.177  20.357 
Uitvoeringskosten eigen organisatie winkel 0 0 0 0  29.290 
 ________ ________ ________ ________ ________
 141.300 0 6.076 147.376 104.647

KOSTEN BELEGGINGEN 
Kosten effecten 9.346 0 46.177 55.523 53.000



Uitvoeringskosten eigen organisatie SOGK 2015  2014 

Personeelskosten
Personeel in dienst
  Salarissen 688.962  687.812
  Sociale lasten 104.310  105.963
  Pensioenpremie 109.088  117.691
  Verzekering 21.398  21.230 
  Uitkering verzekering 13.071  23.095 
  Overig 55.416  52.415 
 ________  ________
 966.103  962.016 
Personeelskosten via derden 27.280  46.689 
 ________  ________
  993.383  1.008.705 

Aantal fte per ultimo boekjaar  11,08  10,31 

Bestuurskosten 
  Bestuurs en vergaderkosten 6.832  9.699 
  Representatie 2.671  2.851 
 ________  ________
  9.503  12.550 
Huisvestingskosten 
  Schoonmaakkosten 6.234  7.785 
  Overig 10.226  5.870 
 ________  ________
  16.460  13.655 
Organisatiekosten 
  Telefoon 3.684  5.152 
  Kantoorbenodigdheden 41.051  46.568 
  Porti 16.691  22.004 
  Automatisering 96.450  64.757 
  Accountantskosten 32.138  26.335 
  Afschrijvingen 23.345  25.887 
  Bibliotheek en documentatiecentrum 3.952  4.804 
  Overig 37.157  39.424 
 ________  ________
  254.468  234.931 
  ________  ________
Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie SOGK  1.273.813  1.269.840 

Bezoldiging directie 
Het salaris van de directeur de heer P.G.J. Breukink wordt bepaald aan de hand van het handboek 
functiewaardering van de CAO Woondiensten. De kosten van het salaris in 2015 bedroegen ¤ 145.266 
en bleven daarmee binnen de WNTnorm. Hij heeft geen gratificaties of extra vergoedingen ontvangen.  
De werktijd van het dienstverband voor onbepaald tijd bedraagt 36 uur per week, zijnde 1 fte. 

Bezoldiging 
Bruto loon 106.682 
vakantiegeld 8.047 
 ________
totaal jaarinkomen  114.729 

SV lasten 9.210 
belastbare vergoedingen 0 
betaalbaar op termijn (pensioenen) 21.327 
 ________
totaal overige lasten en vergoedingen  30.538 
Totaal bezoldiging 2015  145.266 

Totaal bezoldiging vorig boekjaar  146.141 
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Bezoldiging bestuursleden
De leden van het bestuur, de Raad van Advies van de Stichting Oude Groninger Kerken en de leden van de Raad van 
Commissarissen van BLG, volgens bijlage C, ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders of rechtspersonen die in de consolidatie 
zijn betrokken.

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling  Werving Beheer en Totaal Totaal
   baten administratie 2015 2014
 Instandhouding Promotie 
Personeelskosten  458.527   234.535   15.476   284.845   993.383   1.008.705
Bestuurskosten  4.242   2.307   152   2.802   9.503   12.549 
Huisvestingskosten  7.347   3.996   264   4.853   16.460   13.655 
Organisatiekosten  113.589   61.776   4.076   75.027   254.468   234.931 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________
Totaal  583.705   302.613 19.968   367.527   1.273.813   1.269.840 

Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie SOGK 
Aan de hand van de urenregistratie worden de uitvoeringskosten verdeeld over de bedrijfsonderdelen, activiteiten.

 Personeels- Bestuurs- Huisvestings- Organisatie- Totaal Totaal
 kosten kosten kosten kosten 2015 2014
Fondsenwerving  15.476   152   264   4.076  19.968 31.616
Tijdschrift  3.032   30   52   799  3.913 5.112
Winkel  1.712   17   29   451  2.210 2.516
Instandhouding  319.716   3.145   5.447   84.212  412.519 399.631
Promotie  234.535   2.307   3.996   61.776  302.613 257.541
Festival Terug naar het begin  3.312   33   56   872  4.273 10.727
Projecten Erfgoededucatie  10.737   106   183   2.828  13.853 24.147
Dienstverlening aan derden  120.018   912   1.580   24.427  146.937 222.982
Beheer en administratie  284.845   2.802   4.853   75.027  367.527 315.568
 ________ ________ ________ ________ ________ ________
Totaal uitvoeringskosten 993.383 9.503 16.460 254.468 1.273.813 1.269.840
eigen organisatie

Kengetallen   SOGK enkelvoudig  SDAK/BLG
 2012 2013 2014 2015 2015 
(in aantallen) 
Donateurs 5.911 5.932 5.899 5.909 0 

Objecten 
Kerken 66 69 77 83 1
Synagogen 2 2 2 2 0
Torens 4 5 7 8 0
Kerkhoven 36 40 48 52 0
Pastorieën 3 3 4 5 0

Werknemers 
Aantal personen 14 14 15 16 7 
Aantal in fulltime functies (36uur) 10,31 10,31 10,97 11,08 4,58 

(in euro’s) 
Donaties 138.872 95.764 131.971 146.135 0

Tijdschrift 84.131 76.636 75.575 76.577 0 

Besteding aan de doelstellingen 102,79% 66,78% 74,27% 81,32% 

Kosten eigen fondsenwerving  18,07% 9,07% 13,85% 16,63% 

Kosten beheer en administratie 4,94% 6,40% 6,79% 7,57%
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Enkelvoudige Balans per 31122015 en 112015 (na bestemming exploitatiesaldo)

  31-12-2015    1-1-2015
ACTIVA
 S.O.G.K. SDAK/BLG FONDSEN TOTAAL  TOTAAL
 
MATERIELE VASTE ACTIVA 
 
Gebouwen 92 1 0 93  87
Renovatie Remonstrantse kerk 0 1.659.936 0 1.659.936  1.769.423
Upgrading/uitbreiding Der Aakerk 0 110.360 0 110.360  122.263
Noordaanbouw Der Aakerk 0 29.525 0 29.525  31.318
Inventaris kerkgebouwen (Inclusief kunstwerken) 0 0 0 p.m.  p.m.
Bedrijfsmiddelen 62.716 51.149 0 113.865  168.284
 _________ _________ _________ _________  _________
 62.808 1.850.971 0 1.913.779  2.091.375
BELEGGINGEN 
Deposito’s 891.167 0 0 891.167  891.167
Effecten 1.241.280 0 14.262.867 15.504.147  15.059.222
Onroerend goed 527.523 0 0 527.523  541.854
 _________ _________ _________ _________  _________
 2.659.970 0 14.262.867 16.922.837  16.492.243
 
VOORRADEN 8.734 0 0 8.734  48.604
 
VORDERINGEN  
 Debiteuren 125.785 75.732 0 201.518  818.880
 Omzetbelasting 51.029 0 0 51.029  0
 Overige vorderingen 387.747 0 148.674 536.421  
 Overlopende activa 41.461 41.461 0 0  220.825
 Overlopende activa geconsolideerd 0 0 0 0  37.321
 _________ _________ _________ _________  _________
 606.022 34.271 148.674 788.967  1.077.026
 
LIQUIDE MIDDELEN 1.234.153 41.902 1.351.602 2.627.657  2.440.680
 
ONDERHANDEN PROJECTEN  883.206  0 0 883.206  503.777
 _________ _________ _________ _________  _________
 5.454.893 1.927.144 15.763.142 23.145.180  22.653.704
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  31-12-2015    1-1-2015
PASSIVA
 S.O.G.K. SDAK/BLG FONDSEN TOTAAL  TOTAAL
Reserves en fondsen 
Continuïteitsreserve per 1 januari  690.000 254 0 690.254  690.254
Bij/af: exploitatiesaldo verslagjaar 492.387 33.721 76.754 602.863  337.289
Onttrekking continuïteitsreserve 492.387 33.721 76.754 602.863  337.289
 _________ _________ _________ _________  _________
Saldo continuïteitsreserve per 31 december 690.000 254 0 690.254  690.254

Reserve als bron van inkomsten 606.445 450.947 14.257.004 13.199.612  13.536.901
Mutatie reserve als bron van inkomsten 492.387 33.721 76.754 602.863  337.289
 _________ _________ _________ _________  _________
Saldo reserve als bron van inkomsten 1.098.832 484.668 14.180.250 12.596.749  13.199.612
per 31 december

Vrij besteedbaar t.b.v. activa bedrijfsmiddelen 0 1.312.649 0 1.312.649  1.400.159
Reserve waardeverschillen effecten 108.223 0 1.642.773 1.750.996  1.727.538
Bestemmingsreserves door bestuur bepaald 4.480.106 123.903 0 4.604.009  3.545.661
 _________ _________ _________ _________  _________
Saldo per 31 december 4.179.497 952.139 15.823.023 20.954.658  20.563.224
 
Vastgelegd vermogen 
Bestemmingsfondsen door derden bepaald 1.715.882 0 0 1.715.882  1.420.732
 
Vreemd vermogen 
 
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 
Direct dienstbaar aan de doelstelling 
Hypotheek 0 95.147 0 95.147  115.356
Lening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 0 19.807 0 19.807  54.497
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 Crediteuren 140.273 40.352 30.013 210.638  430.213
 Omzetbelasting 0 0 0 0  50.880
 Overlopende passiva 121.728 6.490 0 128.218  28.836
 Overlopende passiva geconsolideerd 20.831 0 0 20.831  10.033
 Herrubricering overlopende passiva 723.318 813.213 89.895 0  0
  geconsolideerd _________ _________ _________ _________  _________
 440.486 860.055 59.882 359.687  499.896
 _________ _________ _________ _________  _________
 5.454.893 1.927.144 15.763.142 23.145.180  22.653.704
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Enkelvoudige Staat van baten en lasten 2015 

  2015    2014

 S.O.G.K. SDAK/BLG FONDSEN TOTAAL  TOTAAL
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 
Bijdragen van donateurs 146.135 0 0 146.135  131.971
Nalatenschappen 266.016 0 0 266.016  242.877
Giften 461.372 11.450 10.000 459.923  507.833
Baten winkel 14.027 0 0 14.027  23.274
  _________ _________ _________ _________  _________
 887.550 11.450 10.000 886.101  905.956
 
KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING/WINKEL 141.300 0 6.076 147.376  125.441
  
In procenten van de baten eigen fondsenwerving 16% 0% 61% 17%  14%
 
RESULTAAT TIJDSCHRIFT 9.675 0 0 9.675  5.716
  _________ _________ _________ _________  _________
Resultaat uit eigen fondsenwerving 736.575 -11.450 3.924 729.050  774.800
 
INKOMSTEN UIT EIGEN OBJECTEN 206.567 351.651 0 558.218  582.888
 
RESULTAAT BELEGGINGEN 260.020 8 590.441 850.468  1.694.392
 
DIVERSE BATEN 1.628.020 8.000 0 1.620.020  1.875.884
 
BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN 487.452 23.242 0 510.694  288.000
 
OVERHEIDSSUBSIDIES 643.650 40.648 0 603.002  962.004
  _________ _________ _________ _________  _________
Beschikbaar voor de doelstellingen 3.962.284 314.804 594.365 4.871.453  6.177.967
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  2015    2014

 S.O.G.K. SDAK/BLG FONDSEN TOTAAL  TOTAAL
Transport: 
Beschikbaar voor de doelstellingen 3.962.284 314.804 594.365 4.871.453  6.177.967
 
Besteed aan de doelstellingen 
 
INSTANDHOUDING 2.536.323 456.774 360.000 3.353.097  3.174.224
 
PROMOTIE 749.285 502 93.889 843.675  905.616
 
Beheer en administratie 367.527 0 0 367.527  315.568
  _________ _________ _________ _________  _________
Totaal besteed aan de doelstellingen 3.653.135 457.275 453.889 4.564.299  4.395.408
 
Mutatie onderhanden projecten 364.140 15.290 0 379.430  401.012
  _________ _________ _________ _________  _________
Tekort/overschot 673.289 -127.181 140.476 686.583  2.183.571
 
Mutatie bestemmingsfondsen door derden bepaald 295.150 0 0 295.150  291.671
Mutatie bestemmingsreserves door bestuur bepaald 1.064.298 5.950 0 1.058.348  1.530.272
Mutatie reserve waardeverschillen  193.772 0 217.230 23.458  786.427
Mutatie voorshands niet besteedbaar 0 0 0 0  0
Mutatie vrij besteedbaar 0 87.510 0 87.510  87.510
Mutatie reserve als bron van inkomsten 492.387 33.721 76.754 602.863  337.289
  _________ _________ _________ _________  _________
 -673.289 127.181 -140.476 -686.583  -2.183.571

Toelichting op de enkelvoudige Balans en Staat van baten lasten 
Inzake de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening alsmede de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat en de toelichting op de onderscheiden posten van de balans en 
staat van baten en lasten wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in het voorwoord van de 
geconsolideerde jaarcijfers. 

8  Overige gegevens 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



38

9   Controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant
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kerken jaar van aanwinst
Adorp         1979
Appingedam  Molukse kerk 2014
Baflo 2015
Bedum  Ger.kerk  2014
Beerta 2003
Bierum 2014
Breede                   1992
Den Andel 2008
Den Ham 1978
Den Horn 2011
Eenum 1973
Eenrum 2008
Engelbert 2000
Feerwerd 1977
Fransum 1979
Garmerwolde 2003
Garnwerd 1973
Godlinze 1979
Groningen/rem. kerk 2004
Grijpskerk 1984
Heveskes 1996
Holwierde 2014
Hornhuizen             1978
KielWindeweer 1986
Klein Wetsinge 2003
Krewerd 1983
Kropswolde 2005
Leegkerk 1970
Leermens 2015
Lettelbert 1977
Losdorp 2014
Marsum 1981
Marum             1994
Middelbert             1974
Middelstum 2014
Midwolde 1971
Midwolda 2014
Niebert 1977
Niehove 1975
Niekerk 2013
Nieuw Beerta 2003
Nieuw Scheemda 1981
Niezijl 1999
Noordwijk 1999
Nuis 2001
Oldehove 2013

Onderdendam 2015
Obergum  1970
Oosternieland     1981
Oosterwijterwerd 1979
Oostum 1970
Oude Pekela 2015
Opwierde 2003
Oudeschans 1973
Overschild 2002
Pieterburen       1981
Saaxumhuizen             1974
Sappemeer 2006
Scheemda 2001
Solwerd 1992
Spijk 2014
Stitswerd 1973
Termunten 2014
Thesinge 1971
Tinallinge 2010
Tolbert               1977
Uithuizen 2010
Ulrum 2013
Usquert 1977
Vierhuizen 2002
Visvliet 1973
Wehe Den Hoorn                1974
Westeremden  1973
Westeremden/ger.kerk 2013
Westernieland 2008
Westerwijtwerd 1971
Wirdum 1981
Wittewierum             1977
Woltersum 1996
’t Zandt 2015
Zeerijp 2015
Zuidwolde 1975
Zuurdijk 1974

synagogen jaar van aanwinst
Groningen 2009
Appingedam 2010

torens jaar van aanwinst
Baflo 2013
Den Andel 2008
Garmerwolde 2003
Kloosterburen               1975

Toornwerd 2014
Uitwierde 1971
’t Zandt 2014
Zeerijp 2015

kerkhoven jaar van aanwinst
Baflo 2015
Bierum 2014
Breede               1992
Den Andel  2008
Eenum 2005
Eenrum  2008
Feerwerd  2004
Fransum  1979
Garmerwolde  2003
Garnwerd  2004
Garsthuizen  2013
Heveskes  1996
Holwierde  2014
Klein Wetsinge 2003
Krewerd  1983
Leermens  2015
Losdorp  2014
Marsum  1993
Middelstum  2014
Midwolda  2014
Niekerk  2013
Niezijl     1999
Noordwijk  1999
Obergum  1970
Oldehove  2013
Oosternieland               1996
Oostum  2004
Opwierde  2003
Pieterburen             1998
Scheemda  2001
Solwerd  1992
Spijk 2014
Termunten  2014
Thesinge  1992
Tinallinge  2010
Tolbert 2008
Toornwerd  2014
Uithuizen  2010
Ulrum 2013
Vierhuizen  2002
Visvliet  2001

10  Bijlagen
A  Bezit    Eind 2015 was het bezit van de stichting als volgt:



Wehe Den Hoorn 1974
Westerwijtwerd 1988
Westernieland  2008
Wierhuizen  2003
Wirdum  2003
Wittewierum             1992
Woltersum               1996
’t Zandt  2015
Zeerijp 2015
Zuurdijk  1993
Zuidwolde  2001

andere bezittingen jaar van aanwinst
Appingedamsynagoge    w 2010
AppingedamMolukse kerk   te 2014
Den Horn    te 2011
Garmerwolde    v 2003
Holwierde    bg  2015
KielWindeweer  p   1986
Klein Wetsinge    te  2003
Kommerzijl    bg  2015
Marum    l           1994
Middelstum    p  2014
Nieuw Beerta    te  2003
Noordwijk    l        1999
Onderdendam    p  2015
Onderdendam    te  2015
Opwierde    l  2003
Oudeschans    p         1973
Overschild    te  2002
Pieterburen    t/tui/v 2003  
Solwerd    kl   1992
Scheemda e.o.    bg   2001
Tinallinge    v  2010
Thesinge    l  2003
Ulrum    v   2013
Westeremden    te  2000,2013
Wierhuizen    l  2003
Woltersum    te/v/p 1996,2003

beklemde gronden (bg)
klokkenstoel (kl)
lijkhuisje (l)
pastorie met tuin (p)
tuin (t)
tuinhuisje (tui)
terrein (te)
verenigingsgebouw (v)
beheerderswoning (w)

B  Bestemde reserves
 Saldo Mutatie Saldo
 1-1-2015 2015 31-12-2015
Gebouwen, orgels, luidklokken
Uitwierde 23.757 0 23.757
Midwoldegrafmonument 0 75.000 75.000
Thesinge 7.264 0 7.264
Niehove 25.000 51 24.949
Zuidwolde 3.902 272 3.630
Usquert 6.419 425 5.994
Oosternieland 23.313 0 23.313
Nieuw Scheemda 2.000 69 1.931
Krewerd 9.475 1.897 7.578
Marum 35.000 105 34.895
Niezijl 34.697 68 34.629
Nuis 25.412 22.589 2.823
Vierhuizen 76.120 14.521 61.599
Overschild 51.166 113 51.053
Wetsinge 139.356 0 139.356
Nieuw Beerta 35.000 35.000 0
Opwierde 1.435 0 1.435
Garmerwolde 41.899 351 41.548
Kropswolde 20.176 728 19.448
Den Andel 47.384 361 47.023
Westernieland 21.969 607 21.362
Eenrum 163.500 1.465 162.035
Uithuizen 191.717 37.099 154.618
Tinallinge 44.981 254 44.727
Synagoge Appingedam 25 25 0
Den Horn 34.788 358 34.430
Synagoge Groningen 306.518 0 306.518
Oldehove kerk 79.245 359 78.886
Baflo toren en kerk 63.000 118.700 181.700
Niekerk hervormde kerk 76.500 37.728 38.772
Westeremden gereformeerde kerk 60.000 45 59.955
Ulrum hervormde kerk 146.900 0 146.900
t Zandt toren en kerk 105.000 144.964 249.964
Middelstum kerk 257.389 24.776 232.613
Toornwerd toren 109.750 0 109.750
Losdorp kerk en toren 118.300 0 118.300
Spijk kerk en toren 191.000 0 191.000
Bedum Goede Herder kerk 76.666 136 76.530
Holwierde 155.872 10.000 165.872
Bierum 160.336 0 160.336
Termunten 194.600 0 194.600
Midwolda 156.644 0 156.644
Leermens 0 167.470 167.470
Zeerijp 0 377.500 377.500
Oude Pekela 0 152.681 152.681
Onderdam 0 192.600 192.600
Orgelfonds (SDAK) 12.000 5.545 6.455
Aakerk (SDAK) 48.870 0 48.870
Stoelen (SDAK) 75.438 6.050 81.488
	 _________ _________ _________
Totaal objecten 3.459.783 1.060.018 4.519.801

Roerende goederen 20.145 4.300 15.845

Educatieve activiteiten 21.370 0 21.370

Kerkhoven 44.363 2.630 46.993
	 _________ _________ _________
 3.545.661 1.058.348 4.604.009



42

C   Bestuur, Raad van Advies, vrijwilligersplatform, Raad van  
Commissarissen Bijzondere Locaties Groningen B.V., personeel 

Relevante functies/nevenfuncties bestuur, raad van advies, raad van commissarissen Bijzondere Locaties  
Groningen B.V., directeur

Bestuur
31122015

P.M. de Bruijne  voorzitter, aftredend 311217, herkiesbaar
 betaalde functies:
  voorzitter Raad van Toezicht ROC Noorderpoort
  voorzitter Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Noord
  voorzitter Raad van Commissarissen Steelande Wonen
 onbetaalde nevenfuncties:
  voorzitter Stichting Odd Fellowhuis Borg Welgelegen 
  voorzitter Stichting Urgente Noden Groningen

E. Bulder  vicevoorzitter, aftredend 311216, herkiesbaar
 betaalde functies:
  directeur Onderzoeksbureau Elles Bulder
  docent Rijksuniversiteit Groningen
 onbetaalde nevenfunctie: 
  voorzitter Stichting Oldambt verbindt

C. Kool  secretaris, aftredend 311215, herkiesbaar
 betaalde functie: 
  exploitatiemanager NS Stations B.V.
 onbetaalde functie: 
  lid werkveldadviescommissie opleiding vastgoed&makelaardij Hanzehogeschool Groningen

J. Wolters  penningmeester, aftredend 311219, herkiesbaar
 betaalde functies:
  directeur FAB dienstverlening bv
  penningmeester Stichting BEAK Accomodatiebeheer

J.A. de Vries  lid, aftredend 311219, niet herkiesbaar
betaalde functies:
  docent/begeleider Hanze Hogeschool Groningen
  hogeschool docent Online Marketing, instituut voor Marketing Management

M. van Zanten  lid, aftredend: 311216, herkiesbaar
 betaalde functie:
  adviseur Ruimtelijke kwaliteit Erfgoed Het Oversticht
 onbetaalde nevenfuncties:
  bestuurslid Stichting Bouwhistorie Nederland
  deskundige Endemol MAXmonumentaal
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Raad van Advies
31122015

H.H.  Huizenga  voorzitter
L.O. Giethoorn  lid
P. de Haan lid (benoemd door het vrijwilligersplatform)
H.H. Heijmans  lid
H.M.F. Kripsvan der Laan  lid (benoemd door het vrijwilligersplatform)
A. Meijerman  lid
G.A. Posthumus  lid
F.R.H. Smit  lid
A.M.J. Vogd  lid
A. Warner  lid
A. de WinterWijffels  lid

Vrijwilligersplatform
31122015

P. Hoffer  voorzitter
A.J.K. Bolhuis  lid
P. de Haan  lid
H.M.F. Kripsvan der Laan  lid
J.A. Louwes  lid
W. Wildeboer  lid
H.H. Wubs  lid
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Raad van Commissarissen Bijzondere Locaties Groningen B.V.
31122015

H.D. Post  voorzitter
 betaalde functie:
  directeur Groningen Railport en Haven Lauwersoog
 onbetaalde nevenfuncties:
  voorzitter Commerciële Club Groningen  
  voorzitter Stichting Bijzondere projecten IVAK
  secretaris Stichting KinderboekenhuisWinsum
  lid RvT Noord Nederlands Toneel
  lid RvT Rijksuniversiteit Groningen
  voorzitter Stichting Delfsail 2016
  voorzitter Stichting Beatrix Kinderziekenhuis UMCH
  bestuurslid Vrienden van Opmaat Bedum
  lid RvA Stichting Energy Valley
  ambassadeur Molen Goliath
  ambassadeur ‘Er gaat niets boven Groningen’
 
A. Lantermans  lid

I. Walinga
 betaalde functies: 
  algemeen directeur Noord Nederlands Orkest
  freelance auteur Belgisch cultuurtijdschrift Ons Erfdeel
 onbetaalde nevenfuncties:
  lid RvT Marketing Groningen
  voorzitter landelijk directeurenoverleg orkesten
 
L. Zwiers
 betaalde functie:
  directeur VNONCM en MKB Noord
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Personeel
31122015

Stichting Oude Groninger Kerken

S. Beekman  projectmedewerker erfgoededucatie
J. Bekooy  bouwkundige 
J. Borgers  controller (overeenkomst in opdracht)
M.A. Breukink  systeembeheerder
P.G.J. Breukink  directeur
      onbetaalde nevenfuncties:
  bestuurslid Federatie Instandhouding Monumenten
  penningmeester Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
  penningmeester Stichting Philip Elchers
  lid adviescommissie Monumenten Prins Bernhard Cultuurfonds
  lid Ledenraad Donatus Verzekeringen
  bestuurslid Stichting Ben Remkes Cultuurfonds
  bestuurslid Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
  bestuurslid Stichting Paard en Karos
  lid toekenningscommissie Kerken Nevenfunctielening Nationaal Restauratiefonds
C. de Graaf  administrateur
J.J. Kloosterhuis  administratief medewerker
I. Langedijk  administratief medewerker
G.H.B. Lüürssen  bureausecretaris
L. van Nuysenburg  receptionist
M. Roemeling  interieurverzorger
A.M.M. van Rijn  projectmedewerker erfgoededucatie en modern mecenaat
M. van Santen  bouwkundige
M. Tol  bureausecretaris (gedetacheerd)
M. van der Waart  secr. adm. medewerker bouwkunde
C. Velvis  bouwkundige
S.M. Wierda  informatiespecialist 
A.H. Woldring  medewerker communicatie en vrijwilligersmanagement

Bijzondere Locaties Groningen B.V. (BLG)

P.G.J. Breukink  directeur
M.C. KremerBrinkhuizen  algemeen manager
M. de Jager  verhuurmedewerker
H. Nafisinia  huismeester (gedetacheerd door Remonstrantse Gemeente)
D. Paymans  assistent algemeen manager
A. van SantenEster  secretarieel medewerker
V. LoSieSen  huismeester
J.B. van der Touw  huismeester
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D  Beoordeling bouwkundige situatie 2015   
   
cijfer 1 = zeer slecht, cijfer 10 = zeer goed   
 situatie 2012 situatie 2013/2014 situatie 31-12-2015 gemiddeld 
    31/12/2015
 exterieur interieur exterieur interieur exterieur interieur 
Objecten   
Der Aakerk 6 7,5 6 7 5,5 7,5 6,5 
Appingedam synagoge (b&b)   7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 
Appingedam molukse kerk   4 5,5 4 5 4,5 
Adorp 6 6 8 8 7 7,5 7,3 
Baflo   7 7 7,5 7 7,3 
Bedum   7 6 7 7 7,0 
Beerta 6 8 7,5 8 7 8 7,5 
Breede 6 6 6 6 6 6 6,0 
Bierum   7 7 7 6 6,5 
Den andel 7,5 7 8 7,5 8 7,5 7,8 
Den horn 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,8 
Den ham 6,5 6,3 8 7,5 7,5 6,5 7,0 
Eenrum 6 6 8 7 8 7 7,5 
Eenum 6 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Engelbert 5 4 7,8 8 7,5 8 7,8 
Feerwerd 6 6,5 7 7 7 7 7,0 
Fransum 6,5 7 7 7 7 7 7,0 
Garmerwolde 7 5 7 7,5 7 7,5 7,3 
Garnwerd 5,5 6,2 8 7,5 8 7,5 7,8 
Godlinze  7 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 
Grijpskerk 7 7,3 7,3 7,3 7 6,5 6,8 
Groningen synagoge    6,5 6,5 6,5 7 6,8 
Heveskes 6 nvt 7 nvt 8 8 8,0 
Holwierde     7,5 6,5 7,0 
Hornhuizen 6 7,3 7,5 7,3 7 7 7,0 
Kielwindeweer 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7,3 
Klein wetsinge 4 4 8 8 8,5 8,5 8,5 
Kloosterburen 6,8 6,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,0 
Krewerd 6,8 6 6,8 7,5 8 8 8,0 
Kropswolde 6,5 5,5 7 7 7 7 7,0 
Leegkerk 7 7 8 8,5 7,5 7,5 7,5 
Leermens     6,5 7 6,8 
Lettelbert 6 7 7,3 7 7,5 7,5 7,5 
Losdorp   6,5 6 4,5 5 4,8 
Marsum 7 8 7 7 6,5 7 6,8 
Marum 6,5 8 7,6 8 7,5 8 7,8 
Middelbert 5 5 7,5 7 7 7 7,0 
Midwolde 7,3 7,2 8 8 8 8,5 8,3 
Middelstum    6,5 7 7,5 6 6,8 
Midwolda   6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 
Niebert 7 7 8 8 7 8 7,5 
Niekerk    6 7 8 8 8,0 
Niehove 6 6,3 6,3 6,3 7,5 7,5 7,5 
Nieuw Beerta 7,5 7 7,5 7 6 6 6,0 
Nieuw Scheemda 8 8 8 8 8 8 8,0 
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 situatie 2012 situatie 2013/2014 situatie 31-12-2015 gemiddeld 
    31/12/2015
 exterieur interieur exterieur interieur exterieur interieur 
Objecten   
Niezijl 6,5 6 7,5 7 7 7 7,0 
Noordwijk 8 8 8 8 8 8 8,0 
Nuis  6,5 7 6,3 7 8 7,5 7,8 
Obergum  6 6 6 6 7 6 6,5 
Oldehove   7,5 7 7,5 7,5 7,5 
Onderdendam     6 7 6,5 
Oosternieland 7 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Oosterwijtwerd 6,5 4 7 7 8,5 8,5 8,5 
Oostum 7 7 7 7 6,5 6,5 6,5 
Opwierde 7 7 7,5 7 7 7 7,0 
Oude pekela     7 7,5 7,3 
Oudeschans 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Overschild 4,3 4,5 4 4 4 4 4,0 
Pieterburen 6 8 7 7,5 8 8 8,0 
Remonst.Kerk 8 8 8 8 7,5 8 7,8 
Saaxumhuizen 8 4,5 7,5 8 8 8,5 8,3 
Sappemeer 7 7 7,5 7,5 8 8 8,0 
Scheemda 6 5 7 7 8 7 7,5 
Solwerd 6,2 8 7 8 7 8 7,5 
Spijk   4 5,5 4 5,5 4,8 
Stitswerd 6 6 7 7 7 7 7,0 
’t Zandt   7 7 7 6,5 6,8 
Termunten   6,5 5 6,5 5 5,8 
Tinallinge   7,5 7 8 8 8,0 
Thesinge 7 7 7 7 7 7 7,0 
Toornwerd   5 5 4,5 4,5 4,5 
Tolbert 7 7 7 7 7 7 7,0 
Uithuizen   6,5 5,5 8 8 8,0 
Uitwierde 7,5 7,8 7,5 7,8 7 7 7,0 
Ulrum   7 7 7 7 7,0 
Usquert 7 7 6 6 5,5 5,5 5,5 
Vierhuizen 8 8 7 7 8,5 8,5 8,5 
Visvliet 5 6,5 7 7 7 6,5 6,8 
Wehe 5 6 7 7 8,5 8 8,3 
Westeremden 6,5 6,2 6,3 6,2 8 8 8,0 
Westeremden (geref)   6,5 7 6 6,5 6,3 
Westernieland 5 6 7 7 8 8 8,0 
Westerwijtwerd 6,5 5 7 6,5 6,5 6 6,3 
Wirdum 6 6 7 7 7,5 7,5 7,5 
Wittewierum  8 8 8 8 8 8 8,0 
Woltersum 6,5 8 7 7,5 7 7,5 7,3 
Zeerijp     6,5 7 6,8 
Zuidwolde 8 7 7,5 7,5 7 6,5 6,8 
Zuurdijk 6 7 7,5 7,8 7,5 7,5 7,5 
   
Gemiddeld totaal       7,1
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Stichting Der Aa-kerk Groningen
Doelstelling: De instandhouding van de beschermde  
monumenten en in het bijzonder van de Der Aakerk  
te Groningen met haar inventaris, als monument van 
kerkelijke bouwkunst.

Stichting Dr. P.H. Wijkfonds
Doelstelling: het behoud en kwalitatief herstel van kerk
hoven in de provincie Groningen, bij voorkeur behoren
de bij romaanse en romanogotische kerken van de 
Stichting Oude Groninger Kerken.

Stichting Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema
Doelstelling: Het bevorderen van de belangstelling voor 
historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en 
de instandhouding daarvan in de ruimste zin.

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds
Doelstelling: de ontwikkeling van het geestelijk en maat
schappelijk leven in de provincie Groningen te bevor
deren door het verlenen van steun aan het werk van de 
te Groningen gevestigde stichting: Stichting Oude Gro
ninger Kerken.

Stichting Van Tuikwerd Fonds
Doelstelling: het instandhouden van het cultureel erf
goed in de provincie Groningen en het wekken van be
langstelling daarvoor in het algemeen en voor de stich
ting: Stichting Oude Groninger Kerken in het bijzonder.

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds
Doelstelling: het instandhouden van klokken en orgels 
in de provincie Groningen en het wekken van belangstel
ling daarvoor in het algemeen en voor de stichting: 
Stichting Oude Groninger Kerken in het bijzonder.

Stichting Johannes Borchardt
Doelstelling: het verwerven en in stand houden van roe
rende zaken, welke van belang zijn voor de kerkelijke  
geschiedenis en kunst in de provincie Groningen en het 
wekken van belangstelling daarvoor in het algemeen en 
het wekken van belangstelling voor de stichting: Stich
ting Oude Groninger Kerken in het bijzonder. 

Stichting Ausema-de Jong Fonds
Doelstelling: het financieel ondersteunen van de in
standhouding en het beheer van kerkhoven in de pro
vincies Friesland en Groningen in het algemeen, en die 
van Borgsweer en Wijnjewoude in het bijzonder, opdat 
het aanzien van deze kerkhoven op een acceptabel  
niveau zal komen en blijven, en voorts al hetgeen hier
mee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
Het in standhouden en beheren van monumentale fa
miliegraven van de oprichters, het familiearchief en de 
daartoe behorende goederen.

Bijzondere Locaties Groningen B.V.
Doelstelling: de exploitatie van bijzondere locaties als
mede zalenverhuur.

E   Doelstelling geconsolideerde stichtingen en de besloten vennootschap

F  Schnitgers Droomprijs

Doelstelling: De Schnitgers Droomprijs van de Stichting 
Der Aakerk Groningen wordt zo mogelijk eens per jaar 
uitgereikt aan een persoon die een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de ontwikkeling van de moderne mu
ziekcultuur in Nederland, in het bijzonder aan de heden
daagse orgelcultuur in ons land, met bijzondere aan
dacht voor jong talent.

 2011 Jan Hage
 2013 Jacob Lekkerkerker
 2014 Klaas Hoek
 2015 Willem Tanke
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