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BESTUURSVERSLAG 2018.
De Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, hierna kortheidshalve aan te
duiden als “de Vriendenstichting”, is op 27 augustus 2015 bij notariële akte, verleden voor
notaris mr. P.K. Smook te Eefde, opgericht en heeft tot doel, kort gezegd, het financieel
ondersteunen en het bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw van de RoomsKatholieke Kerk aan de Joppelaan te Joppe en van de daarin plaatsvindende rooms-katholieke
erediensten.
Dit bestuursverslag betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.
Het bestuur van de Vriendenstichting was gedurende het verslagjaar samengesteld als volgt:
de heer mr. P.P.M. Wijnands
- voorzitter,

 aftredend in 2019,
herbenoembaar
de heer H.B.W. Brandjes
- secretaris,

aftredend in 2019,
herbenoembaar
de heer H.J.B.M. Abeln
- penningmeester,
aftredend in 2023
Om te voldoen aan het opgestelde rooster van aftreden door bestuursleden van deze stichting
heeft de heer C. de Maes Janssens besloten om na goedkeuring van het jaarverslag 2018 zijn
functie neer te leggen. De heer Hein Abeln is bereid gevonden om deze bestuursfunctie in te
vullen. De overige twee bestuursleden prijzen zich gelukkig met zijn bijdragen voor de
Stichting.
De activiteiten van de Vriendenstichting gedurende het verslagjaar hebben voor een
belangrijk deel in het teken gestaan van de viering van het 150-jarig bestaan van de Joppekerk
op de naam/feestdag van Maria ten Hemelopneming en de stichtingsdag van het kerkgebouw
op 9 september 2018.
In het kader van het jubileumjaar verzorgde de Stichting de totstandkoming van het
jubileumboek “150 jaar RK kerk te Joppe”. Daarvan werden begin mei 504 exemplaren
afgeleverd aan de voormalige pastorie te Joppe.
Het boek trok veel aandacht en vond gretig aftrek. Na de afloop van de mis op Maria ten
Hemelopneming werden de exemplaren van dit boek uitgereikt aan diegenen, die vooraf
ingeschreven hadden tegen de introductieprijs. Bij het afhalen van het boek werden door vele
aanwezigen herinneringen opgehaald of vond een hernieuwde kennismaking plaats, nadat
men elkaar jaren niet gesproken had. De inhoud en vormgeving van het boek werden zeer
gewaardeerd, het biedt voor vele (oud-)parochianen en andere belangstellenden mooie
herinneringen. Door leden van de familie van Hövell tot Westervlier werd het boek
gekwalificeerd als een niet te ontbreken uitgave in hun familie.

Ook na de viering op 9 september werden door belangstellenden veel exemplaren afgenomen.
Zo mocht boekhandel Bechtle in Gorssel zich verheugen in een gezonde omzet van deze
boeken. Ook diverse instanties, zoals de Kon. Bibliotheek en de Provinciale
Bibliotheekcentrale, gingen tot afname van meerdere boeken over.
Helaas gingen 17 boeken verloren tijdens de intense brand welke gewoed heeft in Het
Bosrestaurant te Joppe. De eigenaren hadden zich bereid getoond om het boek onder de
aandacht te brengen van het bezoekend publiek.
Een telling (20/03/19) van de nog beschikbare boeken geeft als resultaat: 88 stuks.
Middels publicatie in regionaal verspreide week- en dagbladen heeft de Vriendenstichting bij
het grotere publiek bekendheid doen geven aan de genoemde twee evenementen.
Ook de eigen website van de Vriendenstichting ( www.stichtingvriendenvanderoomskatholiekekerktejoppe.nl ) is voor dit doel aangewend. Analyse van het websitebezoek, geeft
aan dat de website van de vriendenstichting maandelijks circa 35 bezoekers heeft, hetgeen
tevredenstellend is te noemen.
Verder heeft het bestuur van de Vriendenstichting weer acte de présence gegeven tijdens de
jaarlijks door de Locatieraad van de Joppekerk georganiseerde nieuwjaarsreceptie en
vrijwilligerslunch bij welke gelegenheden onder de aanwezigen aandacht is gevraagd voor de
Vriendenstichting.
Voormelde acties hebben er toe geleid dat de Vriendenstichting, naast de ruim € 7200,00
inkomsten voor het jubileumboek, aan giften en donaties gedurende het verslagjaar een
bedrag van in totaal € 3.250,00 heeft mogen ontvangen. Het bestuur toont zich zeer tevreden

bedrag van in totaal € 3.250,00 heeft mogen ontvangen. Het bestuur toont zich zeer tevreden
met dit resultaat en is de gulle gevers veel dank verschuldigd.
In overleg met de Locatieraad van de Joppekerk heeft de Vriendenstichting ter gelegenheid
van het jubileum ook een bronsplastiek door Pieter Snijders, woonachtig te Doesburg, laten
maken. Tijdens de viering op Maria ten Hemelopneming is het plastiek, dat boven de ingang
in het kerkportaal is aangebracht, ingewijd.
Tenslotte heeft de Stichting toegezegd gedeeltelijk bij te dragen aan de kosten van de aanschaf
van een beamer inclusief projectiescherm, die inmiddels permanent in het kerkgebouw zijn
bevestigd.
Gedurende het verslagjaar is het bestuur van de Vriendenstichting een aantal malen bij elkaar
gekomen om te vergaderen over lopende zaken. Ook heeft een aantal malen informeel overleg
plaatsgevonden tussen bestuursleden van de Vriendenstichting en leden van de Locatieraad
over gemeenschappelijke aangelegenheden. Waar mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van de
vergaderfaciliteit welke de pastorie van de Joppekerk biedt.

JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018
Bank € 10.517,30 Eigen vermogen 2017
Resultaat 2018
Eigen vermogen 2018

€ 13.872,71
- € 7.893,20
€ 5.979,51

Nog te betalen bijdrage jubileum
Nog te betalen bijdrage Multimediale
installatie
Totaal € 10.517,30 Totaal

€ 1.537,79
€ 3.000,00
€ 10.517,30

Baten & lasten
Baten
Giften
Inkomsten
Jubileumboek

Totaal

Lasten
€ 3.250,00 Bankrente en kosten
€ 7.279,29 Uitgaven jubileumboek
Voorschot bijdrage jubileum
Kosten kunstwerk
Nog te betalen bijdrage jubileum
Nog te betalen bijdrage
Multimediale installatie
Resultaat 2018
€ 10.529,29 Totaal

€ 120,32
€ 2.041,48
€ 5.000,00
€ 6.722,90
€ 1.537,79
€ 3.000,00
- € 7.893,20
€ 10.529,29

Met dank aan V’Alans, Bathmen, voor de advisering om niet over deze jaarrekening.

Overige gegevens
Bij ontbinding van de Vriendenstichting dient overeenkomstig de statuten een eventueel batig
saldo ter beschikking te worden gesteld aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI )
met een soortgelijke doelstelling als die van de Vriendenstichting, bij voorkeur zijnde de
rooms-katholieke parochie HH Twaalf Apostelen te Zutphen.
Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 10 april 2019.
Mr. P.P.M. Wijnands,
H.J.B.M. Abeln,
voorzitter
penningmeester
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H.B.W. Brandjes,
secretaris
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