
ANBI-gegevens over het jaar 2021 

 

Naam:  

Arie Molenkamp Stichting 

 

RSIN/fiscaal nummer: 

820651278 

 

Contactgegevens: 

Arie Molenkamp Stichting 

p/a Willem III straat 40 2552 BS Den Haag 

t.a.v. V.H. Hildebrandt, secretaris 

E: ams@casema.nl 

tel: 070 3258817 

 

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 2021 

Door de Corona-pandemie konden de matinees in het eerste halfjaar geen doorgang vinden. Gelukkig konden de zomer-

orgelbespelingen wel doorgaan, zij het met een gelimiteerd aantal bezoekers. Hetzelfde gold voor de kaarslichtconcerten in 

november.  

 

Activiteiten in 2021 

• Kerk-tv 

De aanschaf van een kerk-tv systeem, mogelijk door een gezamenlijke investering van kerk en AMS, een 

succesvolle sponsoractie en projectsubsidie van de gemeente Den Haag.  

Met dit systeem konden de zomer-orgelbespelingen gestreamd worden, waardoor belangstellenden de concerten 

ook thuis konden beluisteren en bekijken.  

• Sfeerverlichting  

De in 2020 in gang gezette modernisering van de verlichting in de Abdijkerk (kerkzaal en kloostergang) is in 2021 

gefinaliseerd.  

• Nieuwe video’s  

Een tweetal stukken die de talentvolle organiste Francesca Ajossa speelde op haar concert in de kaarslichtserie 

werden op video opgenomen en gepubliceerd op het AMS-kanaal.  

• Klein onderhoud orgel 

Het orgel bleek door de jaren heen dusdanig vervuild dat een schoonmaak van het interieur noodzakelijk was om 

te voorkomen dat pijpwerk bij het stemmen beschadigd zou raken. De AMS heeft hieraan een bescheiden 

financiële bijdrage geleverd. 

 

  

http://abdijkerk.info/activiteiten/index.html
http://www.abdijkerk.nl/
http://www.abdijkerk.nl/


Vooruitblik 2022 

De bestaande programmering (eerste halfjaar: matinees; zomer: orgelbespelingen; najaar: kaarslichtconcerten) zal 

gehandhaafd worden.  

De programmering van 2020/2021 is grotendeels overgezet naar 2022. Behoudens de matinee van januari 2022, ziet het er 

naar uit de matinees alsmede de zomer- en najaarsconcerten zonder restricties kunnen gaan plaatsvinden.  

 

Vrienden 

De AMS telde in 2021 bijna 70 betalende Vrienden. Ondanks de Corona-crisis is dit aantal min of meer stabiel gebleven en 

is de opbrengst uit giften zelfs toegenomen, terwijl daarnaast een aparte actie voor kerk-tv veel extra donaties genereerde.  

De nieuwsbrief die maandelijks wordt verzonden telt inmiddels 340 abonnees.  

 

 

 



 

 

 


