
Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo 
 
 

Doel van de stichting 
 
Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo is opgericht op 13 januari 2014. 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 en instandhouden 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 GGZ-

instelling 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. 
 
Cultuurkoepel Heiloo en het Landgoed Willibrordus hebben een regionale uitstraling en landelijke 
bekendheid. De activiteiten van de stichting Vrienden richten zich op Heiloo en omgeving. Zij 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 voorzitter van de Stichting Vrienden heeft tevens zitting in de Commissie van Toezicht van Koepel BV 
die verder bestaat uit de bestuurder van GGZ NH-Noord die de eigenaar is van het Landgoed 
Willibrordus waarbinnen de Cultuurkoepel als een landmark zichtbaar is. 
 
 

Adres van de stichting 
 
Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo 
Willibrordus Business Centrum, brievenbus 025 
Kennemerstraatweg 464  
1851 NG Heiloo 
 
KvK nummer: 59917121 
Fiscaal nummer: 8536 94023 
IBAN/Bankrekening: NL97 RABO 015 271 64 67 
 
www.cultuurkoepelheiloo.nl 
voorzitter@vriendencultuurkoepelheiloo.nl 
secretaris@vriendencultuurkoepelheiloo.nl 
penningmeester@vriendencultuurkoepelheiloo.nl 
 
De Stichting Vrienden heeft een ANBI-status als culturele instelling met een niet-commercieel doel. 
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Partners van de Vrienden 
 
De Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo 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, theater De Beun 
- Andere instellingen en ondernemingen op het Landgoed Willibrordus, zoals Keuken met Karakter, de 

Buitenkans, Verhalenkamer Willibrordus en theeschenkerij de Trog  
- Bibliotheek Heiloo en Bibliotheek Kennemerwaard (Castricum, Akersloot, Limmen, Bergen, Egmond, 

Alkmaar, Schoorl) 
- Muziekschool Heiloo en Alkmaar 
- Bergensche Boekhandel  

 
 

Reguliere activiteiten van de stichting 
 
De stichting realiseert haar doelen door een structurele inzet op de volgende reguliere activiteiten: 
1. Goede communicatie met vrienden, vrijwilligers, sponsors en publiek 
2. Zo veel mogelijk nieuwe vrienden werven die financieel bijdragen 
3. Vrijwilligers werven die hand- en spandiensten leveren 
4. 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 samen met het Willibrordusgenootschap en Basisschool Willibrordus 
- Hoogtezondagmiddag 
- Monumentendag 
- Netwerkbijeenkomsten 
- Rondleidingen 
- Nieuwsbrieven 
- Verkoop van producten van het Landgoed Willibrordus 
- Bijzondere culturele activiteiten  

 
 

Bestuur van de stichting 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo bestaat uit vijf mensen die met plezier samen 
optrekken om met de Vrienden te communiceren en nieuwe Vrienden te werven. Het bestuur komt 
gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar voor de organisatie en uitvoering van alle wervingsactiviteiten. De 
bestuursleden doen dit als vrijwilliger en zij worden er uiteraard niet voor betaald. Het bestuur nam in 
2020 afscheid van drie personen: 
 
- Marjan Onderwater, vanaf de oprichting in 2014 voorzitter van de Stichting Vrienden 
- Nico Adrichem, inspirator, pionier en oprichter van het Landgoed, de Cultuurkoepel en de Stichting 

Vrienden. Bij zijn vertrek werd hij door de burgemeester benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.  

- Jasper Donkers, secretaris die met zijn kennis van digitale media en programmering veel nieuwe 
ideeën binnenbracht 
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In 2020 is het bestuur van Stichting Vrienden voor een groot deel vernieuwd. Twee nieuwe 
bestuursleden traden toe en de rollen in het bestuur werden opnieuw verdeeld: 
 
1. Voorzitter: Joep van Dijk, Alkmaar 
2. Secretaris: Cas Himmelreich, Oudorp 
3. Penningmeester: Hetty Deinum, Heiloo 
4. Beheerder website: Marjan Zomerdijk, Heiloo 
5. Coördinator activiteiten: Stan Reichert, Heiloo  
 
Korte schets van de bestuursleden: 
 
Joep van Dijk, voorzitter (oud-bibliotheek- en theaterdirecteur): “Deelname aan en genieten van cultuur 
zijn voor mij belangrijke voorwaarden voor een beschaafde samenleving, waarin mensen elkaar 
verhalen kunnen vertellen. Verhalen die in de bibliotheek kunnen worden gelezen en verhalen die in het 
theater tot leven komen. Het beleven van kunst en cultuur is daarmee een verrijking van ons mens-zijn. 
We kunnen de dagelijkse routine even ontstijgen en de schoonheid van onze ongebreidelde fantasie 
beleven. Dát is wat mij aantrekt in Cultuurkoepel Heiloo met zijn rijke programmering en zijn 
enthousiaste Vriendenclub. Daarom wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de versterking van het 
culturele leven in Heiloo en de instandhouding van het unieke landgoed Willibrordus.” 
 
Cas Himmelreich, secretaris (muzikant, oud-consulent muziek- en cultuuronderwijs): “Naast mijn werk 
voor het cultuuronderwijs was ik bij verschillende koren en amateur-theaterproducties actief als 
muzikant, componist, arrangeur en dirigent. Zo was ik medeoprichter en jarenlang muzikaal leider van 
Jeugdtheater Heiloo. Sinds een paar jaar sta ik bovendien als dirigent voor het Heilooër Kamerorkest. 
Mijn vrouw en ik wonen nu ruim 25 jaar in Oudorp, maar we voelen ons nog steeds sterk verbonden 
met Heiloo. De ontwikkeling van de Willibrordus-kapel tot Cultuurkoepel als bloeiend cultuurcentrum 
van Heiloo hebben wij op de voet gevolgd. Ik vind het fijn om daaraan met de Vrienden Cultuurkoepel 
een bijdrage te mogen leveren.” 
 
Hetty Deinum, penningmeester (oud-onderwijsadviseur): “Ik ben geboren en getogen in de 
Noordoostpolder. Na vele ‘werkzame omzwervingen’ belandde ik ruim tien jaar geleden in Heiloo. 
Studie en werk hielden mij 45 jaar bezig en hadden altijd te maken met onderwijs en opvoeding. De 
meeste tijd werkte ik als onderwijsadviseur. Toen ik daarmee klaar was (gepensioneerd dus), bleek er 
nog ontzettend veel te beleven, te genieten en vooral te dóen! Rotary neemt sowieso veel van mijn 
‘vrije’ tijd in beslag. Daarnaast is deelnemen aan en genieten van allerlei kunstuitingen (muziek, 
fotografie, film, musea, theater) een must! Voor mij is het dan ook een voorrecht een steentje te mogen 
bijdragen aan (behoud van) de Cultuurkoepel. Laat dit unieke monument nog vele jaren de prachtige 
ambiance bieden aan talrijke culturele uitingen! Meedoen? Word Vriend van de Cultuurkoepel Heiloo!” 
 
Marjan Zomerdijk, beheerder website (theatermarketeer en leefstijladviseur): “Ik ben in Heiloo 
geboren en getogen. ‘De Stichting’ was voor ons als kind altijd iets duisters. Ik heb twintig jaar in West-
Friesland gewoond, waar ik onbezoldigd werkte voor een klein theater. Jarenlang heb ik zelfstandig een 
schoonheidssalon en webshop gerund. Op mijn naam staat tevens een praktijk Advies-gezonde-
leefstijl. Ik onderneem erg graag diverse sportieve activiteiten: fietsen, bergwandelen, skiën, koudwater-
zwemmen. Daar word ik heel gelukkig van. Daarnaast lees ik veel, bezoek ik musea en ga ik natuurlijk 
graag naar het theater. Dat laatste het liefst met mijn vrienden, familie en kinderen.” Vaak vroeg ik mij 
af hoe het er achter de poort uit zou zien. Nu het terrein is opengesteld voor publiek kom ik er graag. 
Het landgoed is een grote aanwinst voor Heiloo, zeker met alle activiteiten die er plaatsvinden. Eenmaal 
terug in Heiloo ben ik heel blij dat ik nu mag bijdragen aan het bestuur van de Vrienden van de 
Cultuurkoepel.” 
 
Stan Reichert, activiteitencoördinator (oud-cardioloog): “Na de middelbare school in Schiedam 
studeerde ik geneeskunde in Rotterdam. Vervolgens voltooide ik in Amsterdam de specialisatie tot 
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cardioloog. Vanaf 1990 werkte ik bijna dertig jaar als cardioloog in Alkmaar. Een prachtig vak, waarin ik 
patiënten echt kon helpen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, of het nu was met medicatie, 
een ingreep of een operatie. Met veel plezier heb ik altijd veel activiteiten naast mijn werk gedaan. Ik 
noem bestuurslid van een studentenvereniging, student-lid van de Universiteitsraad, lid van de 
ouderraad Willibrordschool, voetbal- en hockeycoach, het Timmerdorp en sinds vijftien jaar Rotary Club 
Heiloo. Vanaf 1991 woon ik met mijn vrouw en onze drie kinderen in Heiloo. De kinderen (29, 27 en 25 
jaar) zijn uitgevlogen en hebben hun eigen bestemming gevonden. Onlangs trad ik toe tot het bestuur 
van de Vrienden van de Cultuurkoepel om mijn steentje bij te dragen aan het behoud van dit monument 
voor ons mooie dorp.” 
 

 

Activiteiten in 2020 door de Vrienden van de Cultuurkoepel 
 

De Hoogtezondagmiddag op de zondag vóór Blue Monday, (de derde maandag in januari en volgens 
velen de meest deprimerende dag van het jaar) kon in januari nog net doorgaan met het warme 
gitaarspel van Edsart Udo de Haes die ons meenam naar de Spaanse zon. Daarna moest alles afgelast 
worden vanwege de aanstormende corona-pandemie. Als gevolg daarvan kon ook de Willibrorduslezing 
in november door Lilianne Ploumen niet doorgaan. 
Het bestuur heeft de lockdown vooral gebruikt om haar eigen organisatie steviger te funderen: 
 

• Tussen Koepel BV en Stichting Vrienden is een zeer warme band gesmeed zodat we nu samen 
optrekken in het versterken van de publiekstoegankelijkheid en de programmering. 

• De verschillende ledenbestanden zijn opgeschoond en samen in een bestand gebracht. 

• Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen die geleid hebben tot meer Vrienden.  

• Eind 2020 waren er 440 Vrienden, een toename met ruim veertig nieuwe vrienden.  

• Er zijn twee flyers ontworpen en gedrukt, een voor publiek en een voor ondernemers. Zodra de 
lockdown voorbij is zullen deze worden ingezet bij de wervingsactiviteiten en voorstellingen. 

• De vriendentarieven zijn gedifferentieerd met een basisbijdrage van € 15 en een pluspakket voor     
€ 25. Met het pluspakket krijgt een Vriend korting op een aantal voorstellingen in de Cultuurkoepel. 

• Ondanks corona heeft het bestuur toch nog 8 keer met elkaar kunnen vergaderen, deels online en 
deels fysiek. 

• De website is vernieuwd en wordt verder geactualiseerd. 

• Samen met Koepel BV 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. 

 
Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo kijkt terug op een merkwaardig jaar met bijna geen activiteiten, 
maar toch optimistisch over de toekomst omdat we het bestuur konden vernieuwen, de relatie met 
Koepel BV konden versterken, een nieuw jaarplan 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 activiteiten en instandhouding van dit bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Heiloo. 
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Vooruitblik op 2021 
 
Er komt een moment dat we de pandemie achter ons 
kunnen laten. In de jaarplanning voor 2021 staan tien 
bestuursvergaderingen en zes ledenactiviteiten 
(Hoogtezondagmiddag, Nieuwjaarsborrel, 
Businessmeeting, Zomervoorstelling, Ledenfeest en 
Willibrorduslezing) geprogrammeerd. Het wachten is op 
het einde van de pandemie. De website wordt 
regelmatig up-to-date gehouden.  
 
Het programma van de Hoogtezondagmiddag is alweer 

doorgeschoven, hetzij naar de zomer, hetzij naar januari 2022: het duo Anke Buringa-Lont, dwarsfluit en 
Bernard van den Boogaard, piano presenteren dan een programma met stukken van George Enescu, 
Claude Debussy en eigen werk van Bernard van de Boogaard (Phoenix variaties voor piano 1987 en de 
Sonate voor dwarsfluit en piano 2020. 
 
Voor de Willibrorduslezing op zaterdag 6 november zullen we naar een nieuwe spreker moeten omzien. 
We verwachten dat Lilliane Ploumen, die de lezing in 2020 zou houden, dan niet meer beschikbaar zal 
zijn, nu zij de nieuwe fractievoorzitter is geworden van de PvdA. 
 
Het plan is om verspreid over het jaar zes nieuwsbrieven te versturen. De nadruk zal in 2021 liggen op 
het zoeken van donoren en fondsen om in de Cultuurkoepel een verrijdbare en inklapbare tribune te 
kunnen bekostigen. Een dure affaire die rond de € 250.000 gaat kosten. Maar het is moeite waard want 
er kunnen dan nog meer mensen van prachtige voorstellingen genieten en de podiumvloer kan met 
minder inspanning multifunctioneler worden gebruikt. De Cultuurkoepel wil als dynamisch podium meer 
doelgroepen bereiken met een diverse programmering. Met een mobiele tribune kan de zaalcapaciteit 
worden uitgebreid naar 350 zitplaatsen en de theatrale voordelen van een vlakke vloerzaal kunnen 
worden gecombineerd met een grote variëteit van functies in zowel de culturele als de commerciële 
sfeer. De voordelen zijn groot: 
 

• Goed zicht op het podium en de voorstelling 

• Geschikt voor marktevenementen, begrafenissen, businessmeetings, huwelijken etc 

• Maximale flexibiliteit 

• Toename van het aantal zitplaatsen 

• Minder gesjouw met stoelen 

• Geschikt voor salonopstellingen, variététheater, dansvoorstellingen 

• Geschikt als oefenruimte voor koren, ensembles etc. 
 

Vrienden van de Cultuurkoepel wil de realisatie 
van een mobiele tribune tot speerpunt maken 
samen met Koepel BV zodat eind 2022 deze 
kwaliteit kan worden toegevoegd aan dit 
bijzonder podium voor Heiloo en omstreken.  
 
Eén ding staat hierbij voorop: behoud van open 
karakter van de wondermooie ronde zaal 
doordat deze tribunes kunnen worden ingeklapt 
en weggereden. 
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Jaarcijfers 2020 
 
De Stichting ontving uit lidmaatschappen en sponsorbijdragen € 11.500 en spendeerde € 7.000. Het 
saldo kon worden bijgeschreven op de bankrekening. De stichting beschikt nu over een vermogen van € 
25.000 dat in 2021 zal worden aangewend voor activiteiten, instandhouding en medefinanciering 
mobiele tribune. 
 

 
 

                                                       

Inkomsten en Uitgaven 2020

2020 2019

€ €

Inkomsten 2020 

Ontvangen bijdragen Vrienden 8.001,89 6.953,45

Ontvangen Hoogtezondagmiddag 2020 2068,00 0

Ontvangen donaties Willibrorduslezing 0 1.161,95

Ontvangen bijdrage Ooijevaar B.V. 1000,00 1.000

Ontvangen bijdrage RaboClubkas 0 470,22

Ontvangen bijdrage Stichting Keerpunt 450,00 900,00

11.519,89 10.485,62

Uitgaven 2020

Kosten 'Willibrorduslezing' 2018 en 2019 4137,64

Kosten Hoogtezondagmiddag 2020 796,25

796,25 4.137,64

Overige bedrijfskosten

Schenking aan GGZ NHN Loopplaten 1.772,77

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten + flyers en visitekaartjes 1.323,33 151,49

Representatiekosten 94,95 65,00

Websitekosten 277,97 361,89

Abonnement Buitenkans 103,31

1.696,25 681,69

Bankkosten en Rentebaten 

Bankkosten 264,34 248,64

Bankrente 0.96 0,71

263,38 247,93

6.991,24 5.418,36

Vermogen Vrienden op 31 dec 2020

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Rabobank rekening-courant € 415,81 € 14.200,71

Rabobank spaarrekening € 24.500,00 € 3.723,86

€ 24.915,81 € 17.924,57


