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Stichting De Eppenhuizer Kerk, Jaarverslag 2020 van het secretariaat 

Bestuur

Door de Covid pandemie heeft het bestuur in 2020 slechts 3 maal vergaderd bij Heero Forma thuis.
In 2020 heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden.

Donateurs

In december 2020 hebben de donateurs een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de werkzaamheden 
die dankzij hun donatie zijn uitgevoerd.
De donateurs werden daarnaast uitgenodigd om hun donateurschap te verlengen door het opnieuw 
overmaken van een bedrag.
Resultaat: alle 15 donateurs hebben hun donateurschap verlengd, er zijn geen nieuwe donateurs bijgekomen 
in 2020.

Activiteiten 2020

Door de Covid pandemie en daaruitvolgende lockdowns, is de Nijjoarsveziede op 11 januari 2020 onze laatste 
dorpsactiviteit geweest in 2020. Verdere bezoekersactiviteiten zijn allemaal geannuleerd.
Wel is de kerk 2 maal verhuurd voor een workshop.
Ook hebben we als bestuur in het werkweekend van 5 en 6 september 2020 de handen uit de mouwen 
gestoken en hebben we de volgende klussen van onze lijst geklaard:
- de dakpan op de nok rechtsachter vervangen 
- de balustrade van de klokkentoren gerepareerd 
- de klok gesmeerd
- de witte omlijsting aan de voorzijde geschilderd 
- de windveer van het baarhuisje geschilderd
- het naambordje van Beps Bankje aangebracht
- de houten trap geschilderd 

Activiteiten 2021

Door de Covid pandemie zijn er geen concrete plannen voor 2021. Met wat geluk kan ons plan van een ‘Ploeg’ 
expositie op Monumentendag, 11 en 12 september 2021, wel doorgaan.

Beleidszaken

Eind 2020 zijn we benaderd door SBKG (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen). Deze stichting ondersteunt 
kerken bij o.a. subsidieaanvragen. Volgens SBKG komen wij als een zogenoemd ‘vanwege-monument' in 
aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding uit de rijkssubsidie SIM (Subsidie Instandhouding 
Monumenten).
Een van de eisen is echter wel dat we een 6-jarig instandhoudingsplan moeten hebben, gebaseerd een rapport 
van de Monumentenwacht of een ander professioneel gemaakt rapport dat niet ouder is dan 24 maanden. 
Daartoe maken we gebruik van het rapport van de Monumentenwacht uit 2019. 
Het is de bedoeling dat de SIM voor 1 april 2021 aangevraagd wordt. In september 2021 wordt er dan een 
beschikking afgegeven. 
Met hulp van SBKG is een aanvraag ingediend voor de SIM en is er een 6-jarig onderhouds/
instandhoudingsplan gemaakt, dat loopt tot 2027.
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PKN-gemeente Garsthuizen-Zandeweer wil de gronden onder en rondom de kerk schenken aan de stichting.
De stichting krijgt daarmee zeggenschap over de grond en kan daardoor uitsluiten dat een toekomstige 
rentmeester huur zal gaan vragen voor de grond waarop de kerk staat. Wel worden we zelf financieel 
verantwoordelijk worden voor het onderhoud van het kerkhof.
De procedure is in 2020 in gang gezet.

In november 2020 is er in het kader van het Dorpsbudget subsidie aangevraagd voor de aankoop en plaatsing 
van 3 antieke lantarenpalen met bijbehorende messing lantarens.

De restoratie van het harmonium/orgel zal in de nabije toekomst door Yte Schuhmacher in Uithuizen 
plaatsvinden.

Het uitbrengen van het boekje over Eppenhuizen heeft in 2020 door de Covid pandemie stilgelegen.
De inhoud is klaar, de vormgeving en druk zullen weer worden opgepakt en het project zal in 2021 
gepresenteerd worden.

Het overhevelen van de WA-verzekering naar Donatus is in 2020 niet geregeld maar zal in 2021 worden 
afgehandeld.

Bouwkundige zaken

In 2021 zal een een vervolgonderzoek worden gedaan in het kader van het Meerjaren Programma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. 
Dit naar aanleiding van de uitkomst van een globaal onderzoek in 2017, waarbij een expertiseteam tot de 
conclusie kwam dat de kerk niet aardbevingsbestendig is.

Het 6-jarig onderhouds/instandhoudingsplan dat is ingediend bij de aanvraag voor de rijkssubsidie SIM is 
gebaseerd op het rapport van de Monumentenwacht Groningen (oktober 2019). 
Aandachtspunten, overgenomen in het meerjarig onderhoudsplan:
- herstel metselwerk t.p.v. scheurvorming
- plaatselijk herstel knipvoegen
- vorstpannen voorzien van loden ondervorsten en vervangen bevestiging
- herstel scheuren in pleisterwerk (buitenzijde)
- schilderwerk van stalen kerkvensters, pleisterwerk, dakruiter, deuren, kozijnen
- ontroesten/conserveren gevelankers

Daarnaast vallen de keuring van de brandblussers en de bliksembeveiliging ook onder de SIM 
subsidieregeling. 

Beleidsplan

Mede door de eisen gekoppeld aan het verkrijgen van de ANBI-status is er in 2017 een beleidsplan 
geschreven. 
Van dit beleidsplan zijn de subsidieaanvraag lantarenpalen (Dorpsbudget) en het Meerjarig Onderhoudsplan 
gerealiseerd. Dit Meerjarig Onderhoudsplan dient ook als 6-jarig Instandhoudingsplan voor de rijkssubsidie 
SIM, waaruit het onderhoud van de kerk als zijnde 'vanwege monument' gedeeltelijk vergoed wordt.
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Aandachtspunten voor 2021

Werkzaamheden die tijdens het werkweekend van het bestuur niet zijn gedaan: 
- beitsen kerkvloer
- herbouw balustrade in de kerk
- herstellen voegwerk buitenzijde (dit wordt uitbesteed op termijn, zie ook het Meerjarig Onderhoudsplan)
- Belettering graven

Eppenhuizen, gezien en akkoord bevonden op 15 juni 2021

Heero Forma, voorzitter                                            Otto Kalkhoven, secretaris
                                                       

Maaike Heidinga, penningmeester                           Germt Broekhuizen, bestuurslid                                

Nico Folkersma, bestuurslid


	031 Jaarverslag 2020 pag 1.pdf
	031 Jaarverslag 2020 pag 2.pdf
	031 Jaarverslag 2020 pag 3.pdf

