Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden
Cultuurkoepel Heiloo
Goedgekeurd met wijzigingen in de bestuursvergadering van 10 juni 2020

Doel van de stichting
Op 13 januari 2014 is Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel Heiloo opgericht. Conform de statutaire
doelstellingen richt de stichting zich op de instandhouding van de monumentale koepelkapel op het
(voormalig) psychiatrisch Landgoed Willibrordus en bevordert zij de publiekstoegankelijkheid hiervan.
Het doel van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo is geformuleerd in artikel 2 van de statuten:
1. Het ondersteunen van, instandhouding van de kapel Cultuurkoepel Heiloo, onderdeel van het
rijksmonument Willibrordus, gelegen aan de Kennemerstraatweg 464, 1851 NG te Heiloo.
2. Het bevorderen van de publiekstoegankelijkheid van voornoemd gebouw en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. (Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting).
De stichting realiseert deze twee doelstellingen door structureel in te zetten op:
-

Het onderhouden en verbeteren van het Rijksmonument voor gebruik als cultureel podium voor
openbare en besloten bijeenkomsten
De verbinding te onderhouden tussen het verleden van de Cultuurkoepel als kapel van een GGZinstelling en de huidige Cultuurkoepel als cultureel podium in een GGZ-omgeving.
Zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de Cultuurkoepel Heiloo
De betrokkenheid van publiek bij het voortbestaan van de Cultuurkoepel te vergroten

De stichting trekt hierin als partner samen op met Koepel BV, zijnde de exploitant van de Cultuurkoepel
die de actuele programmering van de koepelkapel verzorgt en het operationele beheer doet
De stichting heeft een hoogwaardige ANBI-status als culturele instelling met een niet-commercieel doel.

Partners van de stichting
De Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel positioneert de Koepelkapel in het Landgoed Willibrordus
door een structurele samenwerking met haar partners in de regio:
-

GGZ -NHN, eigenaar van de Cultuurkoepel Heiloo
Koepel BV, exploitant van de Cultuurkoepel Heiloo
Andere podia in Heiloo: Witte Kerk, De Beun
Andere instellingen en ondernemingen op het Landgoed Willibrordus, zoals Keuken met Karakter, de
Buitenkans, Oudstanding Heiloo, Kaasmakerij etc
Bibliotheek Heiloo en Bibliotheek Kennemerwaard (Castricum, Akersloot, Limmen, Bergen, Egmond,
Alkmaar etc. t/m Schoorl)
Filmhuis Alkmaar
Muziekschool Heiloo en Alkmaar
Bergensche Boekhandel
Overige culturele instellingen en ondernemers in de regio

Reguliere activiteiten van de stichting
De stichting realiseert haar doelen door een structurele inzet op de volgende reguliere activiteiten:
1.
2.
3.
4.

Goede communicatie met vrienden, vrijwilligers, sponsors en publiek
Zo veel mogelijk nieuwe vrienden werven die financieel bijdragen
Vrijwilligers werven die hand- en spandiensten leveren
Sponsors en subsidies verwerven die (de inrichting van) het gebouw en/of publieksactiviteiten
ondersteunen;
5. In en om de Cultuurkoepel culturele publieksactiviteiten ondernemen die de bekendheid vergroten
zoals
- Willibrorduslezing
- Netwerkbijeenkomsten
- Rondleidingen
- Nieuwsbrieven
- Verkoop van producten van het Landgoed Willibrordus
- Bijzondere culturele activiteiten

Bestuur van de stichting
De bestuurders krijgen van de Stichting geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Het bestuur
komt maandelijks bij elkaar om geplande activiteiten te bespreken. Twee keer per jaar vindt
terugkoppeling plaats aan het bestuur GGZ NHN. De voorzitter is uit hoofde van de functie lid van de
Commissie van Toezicht van Koepel BV, zijnde de exploitant van de Cultuurkoepel.
In 2019 hebben belangrijke bestuurswisselingen plaats gevonden door vertrek en verschuivingen:
•
•
•
•
•
•
•

Marjan Onderwater, voorzitter tot 1 september 2019
Jasper Donkers, webdesigner
Nico Adrichem, adviseur
Hetty Deinum, penningmeester, tevens sponsoring
Cas Himmelreich, secretaris, tevens programmering
Joep van Dijk, voorzitter vanaf 1 september 2019, tevens sponsoring
Vacature PR

Alle bestuursleden hebben hun wortels in de regio en zijn nauw verbonden met Heiloo en de
Cultuurkoepel.
-

-

-

Marjan Onderwater heeft de voorzittershamer vanaf het begin van de stichting in 2014 bevlogen en
met passie gehanteerd. Vanwege een carrièreswitch heeft zij per 1 september 2019 afscheid
moeten nemen als voorzitter. Het bestuur en alle betrokkenen zijn zeer erkentelijk voor alles wat zij
als pionier, samen met Nico Adrichem tot stand heeft gebracht. Joep van Dijk is haar opgevolgd,
aanvankelijk als interim en per 1 januari 2020 als vaste voorzitter.
De functie van penningmeester is tijdelijk vervuld geweest door Nico Adrichem, pionier van het
eerste uur. De functie is vervolgens waargenomen door Cas Himmelreich en is uiteindelijk
overgenomen door Hetty Deinum.
Jasper Donkers heeft zijn functie als secretaris overgedragen aan Cas Himmelreich en beheert nu de
website en de nieuwsbrief.
Cas Himmelreich ondersteunt als secretaris tevens het bestuur met de Vriendenprogrammering.
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-

-

Nico Adrichem heeft tenslotte de keuze gemaakt om zijn vele aanjaagfuncties op het landgoed af te
bouwen en als adviseur in de luwte de Cultuurkoepel en het Vriendenbestuur blijvend te
ondersteunen.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om de taak van PR te versterken. Hiertoe is een nieuwe
functie gecreëerd die nog vacant is. Het te werven bestuurslid kan vanuit haar/zijn PR-taak mede
ondersteuning geven aan de sponsoractiviteiten.

Hiermee heeft het bestuur zich grotendeels vernieuwd met behoud van de culturele waarden en
identiteit van hun oprichters.

Activiteiten in 2019 door de Vrienden van de Cultuurkoepel
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ledenwerving. Het streven is 1000 particuliere Vrienden en 250 bedrijven. De minimum donatie
bedraagt €15 per persoon per jaar voor particulieren en €50 of meer voor bedrijven. Eind 2018 telde
de stichting 436 Vrienden. De penningmeester heeft het bestand opgeschoond. In december 2019
waren 460 mensen Vriend van de Cultuurkoepel.
Een sponsorcontract is gesloten met autobedrijf Kleverlaan in Limmen
Met de vriendenclubs van het Witte Kerkje en theater De Beun zijn oriënterende gesprekken
gevoerd over mogelijke vormen van uitwisseling. Dit heeft vooralsnog niet tot nieuwe
samenwerking geleid.
Een Vrienden-website is ingericht als informatiekanaal voor leden. Via de site kan direct worden
doorgelinkt naar de website van de Cultuurkoepel.
De nieuwsbrief verscheen vier keer.
Voorbereiding van het speciale Vriendenprogramma Hoogtezonmiddag op 19 januari 2020
Op 2 november 2019 werd de 5de Landgoed Willibrorduslezing gehouden in de Cultuurkoepel
Heiloo. De lezing werd dit keer gehouden door Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van het
Instituut voor Beeld & Geluid. In zijn lezing sleepte hij het publiek mee in een gloedvol betoog over
de impact van de digitalisering op ons dagelijks leven.
In de Cultuurkoepel is een loopplank over de trappen gemaakt zodat publiek gemakkelijker naar het
toilet kan. Deze is gefinancierd door de Vrienden.
Een werkgroep heeft en blauwdruk gemaakt voor de jaarlijkse programmering door en voor de
Vrienden
Er is een sponsorplan opgesteld voor het structureel werven van bedrijven als sponsor
Samen met KoepelBV is een plan gemaakt om gelden te werven voor de bouw van een inschuifbare
tribune in de Cultuurkoepel.
Samen met KoepelBV is in een reeks gesprekken een raamovereenkomst opgesteld waarin we
hebben vastgelegd wat de wederzijdse relatie is, welke gezamenlijke verantwoordlijkheden we
hebben, hoe we de Vriendenprogrammering inpassen, hoe we elkaar kunnen helpen en bovenal hoe
we samen de Koepelkapel kunnen onderhouden en de middelen van de Vrienden hiertoe kunnen
aanwenden in overeenstemming met de statuten. De wederzijdse tevredenheid over het
eindresultaat was zo groot dat we op 21 januari 2020 de raamovereenkomst plechtig konden
tekenen waarna we het glas hebben geheven op de toekomst.

De Stichting Vrienden van de Cultuurkoepel kijkt terug op een vreugdevol en actief jaar waarin we het
bestuur konden vernieuwen, de relatie met KoepelBV konden versterken, een nieuw
programmeringsplan voor de Vrienden hebben ontworpen en een begin konden maken met een nieuwe
wervingscampagne. De stichting is alle Vrienden dankbaar voor het vertrouwen dat ze aan de stichting
heeft gegeven om namens hen een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van dit
bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Heiloo.
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Vooruitblik op 2020
Onderstaande acties en activiteiten zijn opgesteld voordat het Coronavirus Nederland binnendrong. Hoe
het jaar 2020 uiteindelijk verloopt zal sterk afhangen van de beheersing van de pandemie, de
dienovereenkomstige maatregelen van de overheid en het herstel van de culturele sector. Hierop kan
nu niet worden vooruitgelopen. Daarom worden de geplande activiteiten hier in zijn geheel aangegeven
zoals oorspronkelijk door de stichting Vrienden opgesteld.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiering en organisatie van de Willibrorduslezing 31 oktober 2020 door Lilianne Ploumen
Vastleggen met Koepel BV van een verwenpakket voor Vrienden incl korting op entreeprijzen. Het
verwenpakket wordt krachtiger en zo breed mogelijk (het Landgoed) geformuleerd zodat het
aantrekkelijk is om Vriend te worden, denk aan de nieuwsbrief, speciale voorstellingen, eten en
drinken, rondleidingen, lezingen, etc.
Hoogtezonmiddag 19 januari met Edsart Udo de Haes
Onderzoek naar subsidies voor opdrachten schrijvers, componisten etc.
Samenstellen van flyers voor zakelijke en particuliere Vrienden
Actief werven van sponsors
Oprichten van een zakelijke Vriendenclub
Flyer voor de Vrienden van de Cultuurkoepel om de werving te activeren
Werving van Vrienden wordt een standaard activiteit bij voorstellingen en evenementen
Nieuwsbrieven
Website uitbreiden en aanpassen

•

Maandelijkse bestuursvergaderingen
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Jaarrekening 2019
Inkomsten en Uitgaven 2019 St. Vrienden Cultuurkoepel
Inkomsten 2019
Ontvangen bijdragen Vrienden

6.953

Ontvangen donaties Willibrorduslezing

1.162

Sponsorbijdragen
Bijdrage RaboClubkas

1.900
470
totaal inkomsten 2019

10.485

Uitgaven 2019
Kosten Willibrorduslezing

4.138

Afschrijving stoelen in Koepelkapel

4.880

Verkoopkosten
Bankkosten

681
248
totaal uitgaven 2019

9.947

Bedrijfsresultaat 2019
Reserves voorgaande jaren

538
17.386

Saldo per 31 december 2019

17.924

Balans per 31 december 2019
Activa

31-12-2019

Materiele vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

-

-

8.605

13.485

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

-

500

17.924,57

12.507

8.304

17.924,57

21.112

22.289

17.924,57

21.112

22.249

-

40

Passiva
Eigen kapitaal
Vlottende passiva
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
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