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Bestuur
- Henk Lemckert (voorzitter)
- Vincent Hildebrandt (secretaris)
- Hans Bergwerff (penningmeester)
- Joke Molenkamp-Loran (lid, met speciale taak vriendenwerving)
- Leo Hartman (lid)
Besluiten worden in consensus genomen.
Beleidsplan
In 2009 is de Arie Molenkamp Stichting opgericht, vernoemd naar de ons in 2008 ontvallen kerkrentmeester
Arie Molenkamp. De doelstelling van deze stichting vermeldt o.m.: ”het stimuleren en financieel ondersteunen van
kerkmuzikale/liturgische en culturele activiteiten in en rondom de Abdijkerk”. Deze activiteiten betreffen de volgende
activiteiten: orgelconcerten, zomerse openstelling van de Abdijkerk, het 'Open Podium' en ‘specials’. De
organisatie van deze activiteiten is in handen van de Werkgroep Open Abdijkerk (WOA) en vinden plaats onder
de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuid-West. Met de
stichting creëren we een solide financiële basis voor culturele evenementen in de Abdijkerk nu en in de
toekomst.
Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten, geen honorarium en geen vacatiegeld.
Een actueel verslag van de uitgeoefende en voorgenomen activiteit(en)
Terugblik 2020
Door de Corona-pandemie konden slechts 2 van 19 geplande concerten doorgang vinden (twee matinees in
januari en februari). Vanaf maart was het niet meer verantwoord de concerten door te laten gaan, zo dit al zou
zijn toegestaan binnen de vigerende regels. Door de kleine ruimte zijn in feite maar 30 bezoekers per concert
mogelijk wanneer 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen. Dit is (veel) te weinig om de concerten
financieel te kunnen bolwerken. Ook kan de sociale functie van de concerten geen inhoud meer worden gegeven,
omdat bezoekers afstand moeten houden en er geen gezellig samenzijn na afloop mogelijk is. Helaas was ook het
streamen van concerten bij voorbaat onmogelijk omdat de internetaansluiting van de Abdijkerk veel te traag
bleek te zijn.
Dat wil echter niet zeggen dat de activiteiten van de Stichting stil zijn komen te staan. Een aantal belangrijke
investeringen in de infrastructuur van Abdijkerk konden in dit verslagjaar gerealiseerd worden.

Activiteiten in 2020 (naast de concerten)
• de aanschaf van een vleugel
Het betreft een prachtige, volledig gereviseerde Bechstein vleugel uit 1916; gefinancierd met een grote
gift van een gemeentelid (welke door de AMS werd verdubbeld) en een succesvolle sponsoractie.
• het aanbrengen van ‘sfeerverlichting’ in de kerkruimte en de kloostergang
Sinds de restauratie van 1969-1974 wordt de kerkruimte verlicht door acht grote lampen, die niet
dimbaar zijn en weinig sfeer brengen. Daarom is nieuwe verlichting geïnstalleerd, waarbij alle hoge
ramen zijn aangelicht en ook het orgel letterlijk in de schijnwerpers is gezet. De financiering van de
hardware werd gerealiseerd door de kerkrentmeesters en de AMS gezamenlijk, terwijl de vele
arbeidsuren benodigd voor de installatie door Theo Dongelmans van het bedrijf DongelmansElektro.nl (doe
meer met verlichting) ‘om niet’ werden uitgevoerd. In dit kader werd daarnaast ook de elektra op het orgel
verbeterd en uitgebreid.
• een upgrade van de website abdijkerk.info en de AMS-nieuwsbrief
Deze website is nu weer geheel up-to-date qua techniek en lay-out. De oude site abdijkerk.nl (waarop
een virtueel bezoek aan de Abdijkerk) werd in de nieuwe site geïntegreerd. Daarnaast werd
overgeschakeld naar een professioneel e-mailmarketingprogramma om onze nieuwsbrief te maken en te
verzenden.
• het voorbereiden van het streamen van kerkdiensten/concerten
In afwachting van aansluiting op de glasvezel waardoor het streamen van concerten mogelijk wordt, is
een marktverkenning uitgevoerd naar aanbieders van kerk-tv en is reeds geïnvesteerd in audio-opname
apparatuur om de geluidskwaliteit van opnamen van het orgel te verbeteren.
• nieuwe video’s met Gijsbert Kok
Gijsbert Kok schreef twee partita’s over adventspsalmen, welke op ons orgel zijn opgenomen en
uitgebracht op ons YouTube kanaal.
• aanschaf psalmbundels
Toon Hagen, een vooraanstaande Nederlands kerkmusicus is begonnen met het uitgeven van bundels
met psalmbewerkingen. Deze bundels zijn/worden aangeschaft voor op het orgel, zodat organisten weer
uit nieuw materiaal kunnen putten bij het kiezen van voorspelen, harmonisaties en bewerkingen.
Tenslotte is onze voorzitter betrokken als administrateur bij de Stichting Erfgoedpark Loosduinen die zich inzet
voor het behoud en het opwaarderen van het historisch karakter in het dorpsgebied van Loosduinen. en de bouw
van een restaurantpaviljoen –het Hof van Loosduinen–op de molenweide.
Vooruitblik 2021
De programmering van 2020 is grotendeels overgezet naar 2021, maar helaas ziet het er naar uit dat pas in juli
weer concerten met publiek mogelijk zijn. Tenminste de matinees zullen dus opnieuw een jaar opschuiven.
Nu het erop lijkt dat de Abdijkerk in het voorjaar wordt aangesloten op de glasvezel, zal worden bekeken in
hoeverre het streamen van concerten een goede optie is zolang we het aantal concertbezoekers moeten beperken
tot maximaal 30 personen.

Balans per 31 december 2020
Activa

1-jan

31-dec

Passiva

Rabo Bank RC

€ 4.045,97

€ 11.369,74

Rabo Bank Sparen

€ 13.484,53

€ 13.486,25

Eigen Vermogen

1-jan
€

31-dec
15.530,50

nog over te maken naar Werkgroep
Voorziening onderhoud gebouw 2014

€ 17.530,50
Werkgroep Open Abdijkerk:
saldo ING RC

2.000,00

€

226,77

€

2.000,00

Voorziening subsidie Gemeente DH 2020

€

4.950,00

Voorziening gitaar 2020

€

250,00

Voorziening citer, cimbel, tamboerijn 2020

€

250,00

voorziening groot onderhoud orgel 2020

€

650,00

voorziening audio/video 2020

€

272,10

voorziening vleugel 2020

€

515,85

€ 24.855,99

€

€ 15.741,27

€

17.530,50

Eigen vermogen werkgroep

€

6.689,83

Vrijwilligersdiner

€

400,00

nog te betalen kosten Requiem

€

327,00

€ 24.855,99

Werkgroep Open Abdijkerk:
€ 7.502,38

€

nog te ontvangen van AMS

6.843,10
226,77

te betalen buffet 2018

€

7.069,87

€

7.069,87

€
85,55

€ 7.502,38

€

7.069,87

€

7.502,38

€ 25.032,88

€ 31.925,86

€

25.032,88

€ 31.925,86

