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  Stichting Bathmense Beiaard      

           
1.1 De Stichting Bathmense Beiaard is opgericht op 7 mei 2008 voor onbepaalde tijd en zij is  

 gevestigd te Bathmen.        

 De Stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel: het in samenwerking met het  

 gemeentebestuur van Deventer zorg dragen voor het behoud, de verbetering en veelvuldig  

 en veelzijdig gebruik van het klokkenspel in de toren van de Dorpskerk te Bathmen.  

 De Stichting staat onder nummer 08175238 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.  

 De Stichting is sinds 1 januari 2013 geregistreerd als "culturele ANBI" onder  nummer  

 

RSIN 
819387782.         

           
1.2 Het bestuur van de Stichting bestond gedurende hete boekjaar 2018 uit:    

 de heer H.G. Jansen, voorzitter (afgetreden op 3 december)    

 de heer  G.J.M. ter Horst, secretaris      

 de heer T. in 't Hof, penningmeester       

 mevrouw E.M. Wubbe, lid        

 mevrouw E.M. Jager, lid (sinds 15 oktober)      

 de heer P.L.F. Rademaekers, lid       

 de heer H. Tuin, lid (sinds 9 april)       

 de heer H.J. Borninkhof, lid (sinds 15 oktober)      

 adviseur van het bestuur is:        

 de heer J.W. Achterkamp, beiaardier      

           
1.3 Kort verslag van de activiteiten:        

 • Het bestuur kwam  9  maal bijeen voor het houden van een bestuursvergadering.  

  Op 3 december heeft Henk Jansen als voorzitter afscheid genomen van het bestuur.  

  Henk was vanaf het eerste uur de drijvende kracht achter het tot stand komen  

  van het carillon in de toren van de Dorpskerk.     

  Onder zijn leiding heeft het carillon een niet meer uit te wissen plaats in de  

  gemeenschap van Bathmen verworven. Wij hebben op een feestelijke wijze  

  afscheid van hem genomen. Jan Willem Achterkamp heeft ter gelegenheid hiervan de  

  compositie "L'adieu" speciaal voor Henk gecomponeerd en ook ten gehore gebracht.  

  Om de bestuurssamenstelling weer op orde te brengen heeft Henk een tweetal  

  personen benaderd en hen bereid gevonden als nieuwe bestuursleden aan te treden.  

 • In het kader van onze 2e lustrumviering werd vanaf eind mei de tentoonstelling  

  "Klinkend Brons" gehouden. De tentoonstelling werd in samenwerking met de  

  commissie "Open Kerk" van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek  

  voorbereid en gehouden.        

  De tentoonstelling werd geopend door burgemeester Andries Heidema op 25 mei.  

  Speciaal was het in bruikleen gekregen klokkenspel van het museum Klok & Peel.  

  Diverse foto's werden getoond van de historie van onze beiaard.    

  Wegens het houden van de kustmarkt op 1 september werd de tentoonstelling  

  afgebroken op 28 augustus.       

 • In 2018 heeft de Stichting haar 10-jarig bestaan gevierd. Voor onze donateurs was  

  op 6 juni een bustocht/excursie naar het Groninger land georganiseerd.  

  In Heiligerlee werd het "klokkenmuseum" en het museum "de slag bij Heiligerlee"  

  bezocht. In Middelstum speelde Jan Willem Achterkamp op het Hemony-carillon  

  van de Hippolytuskerk en in Westeremden ontving kunstschilder Henk Helmantel  

  ons in zijn atelier en expositieruimte.      

 • In de maand juni waren 2 avonden georganiseerd: helaas waren op 8 juni geen  

  kinderen aanwezig om aan het programma deel te nemen.    

  Tijdens de gala-avond op 22 juni waren de deelnemende groepen:    

  . Boerendansgroep Bathmense Venne      

  . Zangkoor La Poko uit Laren       

  . Vino Chanka        

  . De Bêkezangers        
    

    

    



 • De groepen 6 van de Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool hebben kunnen  

  zien hoe de kerk en de toren er van binnen en buiten uitzien. Tevens werd een  

  uitleg over het orgel en het carillon gegeven.      

  Ook hebben enkele groepen mensen (al dan niet in het kader van happen en stappen)  

  de kerk en het carillon bezocht.      

 • Op 1 september werd er soep verkocht tijdens de gehouden kunstmarkt rond de  

  Dorpskerk en de Brink. Ook dit jaar was de verkoop een groot succes met twee  

  soorten lekkere soep. Dankbaar werd hierbij de hulp aanvaard van een aantal  

  trouwe donateurs.        

           
1.4 Verwachting komende jaar.        

 In het jaar 2019 wil de Stichting haar werkzaamheden vervolgen en de    

 bestuurssamenstelling weer op orde brengen.      

           

           

           

 Toelichting op de jaarrekening       

 Balans         

           
2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.      

 De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, c.q. historische  

 kostprijs.Op balansdatum 31 december 2018 zijn er geen materiële vaste activa in het  

 bezit van de stichting.        

           

           
2.2 Lasten- en Batenrekening:        

 Baten worden genomen in het jaar dat de bedragen ontvangen zijn.    

 Lasten worden genomen in het jaar dat zij betaald of vastgesteld zijn, e.e.a conform  

 goed koopmansgebruik.        

           

 Specificaties Balans 31 december 2018.      

           

 Liquide middelen         

 Rabobank rekening-courant      1.103  

 Rabobank spaarrekening      7.283  

           

         8.386  

            

           

 Kortlopende schulden        

 bankkosten december, nog te besteden gift en diversen  544  

            

           

 Specificaties Lasten- en Batenrekening      

           

 lasten:         

 excursie 6 juni       3.077  

 tentoonstelling       1.299  

           

         4.376  

            

 baten:         

 excursie 6 juni       2.730  

 tentoonstelling       1.000  

           

         3.730  

            

           

           



Bijlage    Stichting Bathmense Beiaard     

             

             
Activa            Passiva 

             
Balans per 31 december 2018         

             

    2018  2017    2018  2017 

             

             
Materiële vaste activa  0  0  Eigen vermogen 8.556  7.427 

             
Voorraden    0  0  Resultaat boekjaar -714  1.129 

             
Kortlopende vorderingen  0  0  Kortlopende schulden 544  11 

             
Liquide middelen   8.386  8.567       

             

                 

             

    8.386  8.567    8.386  8.567 

                 

             

             

    Stichting Bathmense Beiaard     

             

             
Staat van Baten en Lasten 2018         

             
Lasten    2018  2017  Baten  2018  2017 

             
kosten activiteiten   4376  0  opbrenst acities 3730  0 

             
kosten kunstmarkt   752  157  soep verkopen 1110  651 

             
juni carillonmaand   0  50  overige verkopen 112  109 

             
lustrumviering   780  0  winterfair  0  107 

             
contributie derden   36  33  bijdragen donateurs 780  1.020 

             
representatie   89  381  giften rondleidingen 180  105 

             
bankkosten   119  142  rente opbrengst 0  33 

             
alg. kosten en overige 
bestuurskosten 474  133  overige opbrengsten 0  0 

             
voordelig resultaat   0  1.129  nadelig resultaat 714   

                 

             

    6.626  2.025    6.626  2.025 

                 

             
 


