Jaarverslag 2017 van het secretariaat
Het bestuur vergaderde 6 maal, te gast bij Heero Forma.
Bestuur
In 2017 heeft geen bestuurswisseling plaats gevonden.
Schenking
Dhr. R.N. Willemsen uit Slochteren heeft Stichting De Eppenhuizer Kerk een legaat nagelaten. Een en ander
is in november 2017 bij de notaris afgerond. De financiële problemen van de stichting zijn hierdoor voorlopig
van de baan.
Donateurs
Donateur mevr. W.G. Vos is helaas in 2017 overleden. Aangezien zich ook een nieuwe donateur heeft
aangemeld in 2017 heeft de stichting nog steeds twee donateurs..
ANBI status
De stichting is in oktober 2017 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Aan
de voorwaarden bij de verlening van deze status is voldaan. Bij een toekomstige statutenwijziging dient te
worden opgenomen dat bij opheffing van de stichting een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van
een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
Nieuwe gebruiksfunctie
Het schip van de kerk is met ingang van 1 mei 2017 in gebruik gegeven aan fotograaf Otto Kalkhoven, die er
zijn portretstudio in heeft gevestigd. Hiervoor wordt een maandelijkse gebruiksvergoeding betaald. De
gemeente Eemsmond heeft vergunning verleend aan deze activiteit/dit gebruik van de kerk. Mede door deze
activiteit maakt de kerk weer een ‘bewoonde’ en verzorgde indruk. Het schip van de kerk blijft bij gelegenheid
beschikbaar voor dorpsbijeenkomsten en evenementen.
Activiteiten 2017
De kerk heeft in 2017 aan diverse activiteiten plaats geboden. Voor en door het dorp werd door
dorpsvereniging Epzee de Niijjoarsveziede, de Paasbrunch en het Kerstdiner in de kerk georganiseerd.
Daarnaast organiseerde dorpbewoonster Tina Kamminga een geslaagde kindermiddag in de kerk, die druk
door kinderen en hun ouders werd bezocht.
In het weekend van 9 en 10 september 2017 nam de kerk weer deel aan Open Monumentendag. Otto
Kalkhoven gebruikte deze dagen om in zijn studio een publiciteitsactie te organiseren door bezoekers gratis
te portretteren. Ook viel het openingsweekend van de Grunneger Week op 9 en 10 september, waarbij het
thema het samengaan van verschillende gemeenten in de nieuwe gemeente Het Hogeland was. Hiervoor
waren ook in Eppenhuizen verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij de kerk in het bijzonder betrokken
was door op 9 en 10 september op het terrein voor de kerk live muziek te laten spelen door een paar
gelegenheidsbands en koffie en thee te schenken.
De kerk mocht zich door deze drie evenementen in hetzelfde weekend verheugen over veel bezoekers en
publiciteit in verschillende kranten en agenda's. Helaas heeft alle belangstelling niet geresulteerd in nieuwe
donateurs, maar de kerk van Eppenhuizen stond wel weer even 'op de kaart’.

Vervolg activiteiten 2017
Deelname aan De muzikale fietsroute Hoogeland is niet doorgegaan maar de organisatie, Stichting Rottumer
Kerk en Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl, heeft ons verzekerd dat de kerk van Eppenhuizen de volgende keer
(in 2019) in de route wordt opgenomen.
Activiteiten 2018
In het komende jaar wil de organisatie van het Quiltfestival graag weer gebruik maken van de kerk als locatie
voor het tentoonstellen van quilts. Het Quiltfestival vindt plaats van vrijdag 8 t/m zondag 10 mei 2018.
Natuurlijk biedt de kerk ook weer plaats aan de Niijjoarsveziede, de Paasbrunch en het Kerstdiner.
In het kader van het afscheid van de gemeente Eemsmond wordt er mogelijk een activiteit in de kerk
georganiseerd. Een en ander in samenwerking met Dorpsbelangen ZED (Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil)
Bouwkundige zaken
Door een subsidie van de gemeente Eemsmond konden de dakgoten van de kerk in oktober 2017 vervangen
worden. Ook zijn de plastic regenpijpen door zink vervangen.
De wc-ruimte is opgeknapt en net als de keuken voorzien van nieuw zeil.
Nieuwe haarscheuren boven de spitsbogen en in de voorgevel maken dat de stichting weer schade gemeld
heeft bij het Centrum Veilig Wonen. De gemelde schade werd, na inspectie door het CVW in maart 2017,
echter niet erkend zodat we voorlopig weer in een contra-expertise procedure zitten over deze kwestie.
De kerk heeft in oktober 2017 ook bezoek gehad van een expertise team in het kader van het Meerjaren
programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De uitkomst van dit onderzoek volgt in de loop van
2018.
Beleidsplan
Mede door de eisen gekoppeld aan het verkrijgen van de ANBI-status is er een beleidsplan geschreven. Een
van de punten uit dit plan is: ‘het uitwerken van een meerjaren onderhoudsplan voor het onderhoud van de
kerk op de lange termijn (10 à 15 jaar)’. Hier dient in 2018 een aanvang mee gemaakt te worden.
Aandachtspunten voor 2018
Belettering graven (bestuurslid Nico Folkersma), aansluiting van de afvoerpijpen van het hemelwater op de
sloot, meerjaren onderhoudsplan, technische onderhoudsinspectie (uitvoering in eigen beheer, vanwege
opzegging lidmaatschap Monumentenwacht).
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