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Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  (SVFK)	  vergaderde	  in	  2016	  op	  13	  januari	  en	  13	  september	  2017	  in	  	  
Hilversum.	  

	  

Van	  het	  bestuur	  maken	  deel	  uit:	  

E.H.Th.M.	  Nijpels,	  voorzitter	  m	  

A.J.F.C.M	  van	  Amelsvoort,	  penningmeester	  m	  

Th.J.M.	  Heere,	  secretaris	  m	  

S.L.	  de	  Blaauw,	  lid	  m	  

M.J.Th.	  Martens,	  lid	  v	  

Y.E.A.M.	  de	  Haan,	  lid	  v	  

	  

Donateurs	  

Afgelopen	  jaar	  heeft	  een	  saneringsoperatie	  plaatsgevonden	  van	  het	  donateursbestand.	  Het	  
aantal	  donateurs	  is	  80	  en	  is	  in	  2017	  toegenomen	  met	  5	  donateurs.	  We	  zijn	  zeer	  verheugd	  met	  
de	  bestaande	  en	  nieuwe	  donateurs	  voor	  hun	  donaties.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  dit	  aantal	  donateurs	  
blijft	  groeien.	  Hiervoor	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  de	  revue	  gepasseerd.	  	  

In	  2018	  zullen	  ze	  bestudeerd	  worden	  op	  hun	  uitvoerbaarheid.	  Daarnaast	  zal	  ook	  het	  Willibrord	  
Centrum	  zich	  meer	  inzetten	  om	  donateurs	  te	  werven	  bij	  de	  bezoekers	  van	  de	  kerk.	  

Website	  

Er	  is	  een	  opdracht	  gegeven	  aan	  Eric	  van	  den	  Berg	  om	  de	  gezamenlijke	  website	  van	  het	  
Willibrord	  Centrum	  en	  de	  Vrienden	  van	  de	  Friezenkerk	  opnieuw	  op	  te	  zetten	  en	  aan	  te	  passen	  
aan	  de	  eisen	  van	  de	  tijd.	  Verwacht	  wordt	  dat	  deze	  medio	  2018	  zal	  worden	  opgeleverd.	  	  

Financiën	  

De	  Stichting	  heeft	  in	  2017	  een	  financiële	  bijdrage	  van	  €	  18.400	  geleverd	  voor	  het	  onderhoud	  en	  
de	  exploitatie	  van	  de	  Friezenkerk.	  Het	  Willibrordcentrum	  stelt	  een	  meerjarenplanning	  voor	  het	  
onderhoud	  van	  het	  kerkgebouw	  op,	  ten	  behoeve	  van	  een	  geactualiseerd	  beeld	  van	  de	  te	  
verwachten	  investeringen	  en	  uitgaven	  in	  de	  nabije	  toekomst.	  Voor	  de	  restauratie	  van	  de	  



luidklokken	  in	  de	  klokkentoren	  wordt	  in	  2018	  een	  plan	  opgesteld.	  De	  Provincie	  Friesland	  is	  een	  
trouwe	  partner	  van	  de	  Stichting	  met	  het	  geven	  van	  een	  subsidie.	  	  

	  

Rectoraat	  en	  Willibrordcentrum	  

De	  nieuwe	  rector,	  mgr.	  A.	  Hurkmans	  zorgt	  voor	  een	  prettige	  samenwerking	  met	  goede	  
communicatie.	  De	  stichting	  ziet	  terug	  op	  een	  vruchtbare	  samenwerking	  in	  de	  zorg	  voor	  het	  
kerkgebouw	  en	  voor	  de	  gemeenschap	  die	  daar	  samenkomt.	  Ook	  in	  2017	  is	  er	  een	  kerkdienst	  
uitgezonden	  door	  de	  KRO-‐NCRV.	  In	  het	  bestuur	  van	  het	  Willibrordcentrum	  hebben	  enkele	  
wisselingen	  plaatsgevonden.	  We	  danken	  de	  leden	  die	  afscheid	  hebben	  genomen	  voor	  hun	  
jarenlange	  bijdrage	  en	  wij	  wensen	  de	  nieuwe	  bestuursleden	  veel	  succes.	  


