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Voorwoord
Op 22 februari 2018 is opgericht de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond
(Stichting KEW). Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Leiden heeft plaats gevonden op 26 februari 2018.
De oprichting van de Stichting KEW is een logisch vervolg van de succesvolle, ingrijpende
en kostbare restauratie van het Lohman-orgel (1842) in de Protestante Kerk van de
Warmond in 2016 en 2017. De restauratie kostte ca. €250.000,-. De voor de restauratie in
het leven geroepen Orgel Restauratie Commissie, bestaande uit Jan Karstens en John
Verbeek, heeft vele contacten gelegd en tal van activiteiten georganiseerd om de
benodigde (geld)middelen bijeen te brengen. De restauratie is voltooid en financieel
afgerond. De commissie is daarna opgeheven.
Met de Stichting KEW is beoogd een breed gedragen platform te creëren, dat (financiële)
ondersteuning biedt aan het gebruik en de instandhouding van het cultuurhistorisch
kerkelijk erfgoed in Warmond. Het doel van de Stichting KEW is het ontwikkelen van
initiatieven en werven van fondsen ten einde het monumentaal bezit van de Protestantse
Gemeente (PG) in Warmond te behouden voor toekomstige generaties. Stichting KEW
heeft een kring van vrienden en vriendinnen, sympathisanten en belangstellenden
opgebouwd, voor wie ieder jaar (vanaf september 2018) in de kerk een aantal (muzikale
en culturele) evenementen wordt georganiseerd. Op deze wijze wil de Stichting KEW
geldmiddelen inzamelen, die in nauw overleg met het kerkbestuur worden aangewend
voor de financiële ondersteuning en uitvoering van bijzondere projecten, die buiten de
jaarlijkse onderhoudsbegroting van de kerkelijke gemeente vallen en die tot doel hebben
het kerkelijk erfgoed van de PG Warmond in goede conditie te brengen en/of te houden.
Het bovengenoemde gerestaureerde Lohman-orgel is daar een goed voorbeeld van.
Met dit bijgewerkte beleidsplan presenteert Stichting KEW haar structuur en organisatie
als ook de aanpak voor de komende 5 jaren. Tevens is het opstellen en steeds
actualiseren van een beleidsplan een noodzakelijke voorwaarde voor het behouden van
de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting KEW is een ANBI-erkende
stichting.
Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen
aftrekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van
belasting over giften en schenkingen.
Stichting KEW raakte met haar doelstelling aan de actualiteit anno 2018, zoals die
eveneens door de overheid werd onderkend. In een NRC-artikel dd 13 maart 2018 wordt
melding gemaakt van extra cultuurgeld van €80 miljoen per jaar dat het kabinet heeft
vrijgemaakt. Dat geld is niet alleen bestemd voor ontwikkeling van talent en educatie,
maar ook voor het behoud van kerkgebouwen. In haar cultuurbrief aan de Tweede Kamer
licht minister Ingrid van Engelshoven (D’66) haar besluit toe. Verder trekt de regering €325
miljoen extra uit voor het behoud van erfgoed en monumenten, waaronder met name
kerken, aldus de NRC.
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1.1. Inleiding
De PG Warmond is een kleine kerkelijke gemeenschap gedurende meer dan 400 jaar.
Secularisatie en vergrijzing spelen ook in Warmond. Voor de nabije toekomst is daarin
naar alle waarschijnlijkheid geen kentering te verwachten.
Niettemin staat de PG Warmond er pastoraal en financieel nog redelijk voor. De kerk heeft
een dominee op basis van 0,8 fte. Het aantal gemeenteleden bedraagt momenteel ca.250
leden. De jaarlijkse begroting voorziet in voldoende middelen om uitvoering te kunnen
geven aan het verzorgen van de normale kerkelijke activiteiten zoals de reguliere
kerkdiensten, pastoraal werk en het jaarlijkse onderhoud van het kerkelijk onroerend
goed. Meer ingrijpende restauraties komen -behoudens rijkssubsidies- ten laste van het
vermogen.
Om te voorkomen dat het (groot) onderhoud van de kerkelijke eigendommen met hun
rijke historie, zo karakteristiek voor Warmond en waardevol voor vele (ex-)Warmonders,
ooit een te zware last voor PG Warmond zouden kunnen gaan vormen, is het doel van
Stichting KEW om zelfstandig en onafhankelijk van de PG Warmond geldmiddelen bijeen
te brengen, afkomstig van kerkelijken en niet-kerkelijken binnen en buiten Warmond,
zodat het kerkelijk erfgoed voor de toekomst voor Warmond behouden kan blijven.
1.2. Missie/Visie
Warmond heeft een rijke kerkelijke traditie en geschiedenis met enerzijds de Rooms
Katholieke Matthias Parochie en anderzijds de Protestante Gemeente Warmond (vroeger
de Ned. Hervormde Kerk). Beide kerkgenootschappen hebben ieder een kerkgebouw,
een parochie cq pastorie en een begraafplaats. Verder zijn er o.a. een kosterswoning en
omliggende gronden en tuinen in eigendom. Dat alles gelegen aan of nabij de Herenweg
te Warmond. De gebouwen zijn monumentale panden en bepalen in sterke mate het
gezicht van het centrale gedeelte van de Herenweg, dat het dichtst bij de oude dorpskern
van Warmond ligt. De PG Warmond neemt al meer dan 400 jaar haar eigen
verantwoordelijkheid om het bezit van de diverse eigendommen, waarbij alle gebouwen
een rijks- of gemeentemonument zijn, te onderhouden en te behouden.
Missie van de Stichting KEW is deze situatie te bestendigen, althans waar het gaat om
het Protestantse deel van het kerkelijk erfgoed. Ten tijde van het bijwerken van dit
beleidsplan is niet bekend in hoeverre de Matthias-parochie soortgelijke plannen koestert.
De Stichting KEW staat open voor een samenwerking met de Matthias Parochie en wil
iedereen - kerkelijk of niet - die sympathiek staat tegenover deze gedachte mobiliseren en
uitnodigen zich als vriend aan te sluiten bij de Stichting KEW e/o de
activiteiten/evenementen bij te wonen, waarvoor een financiële bijdrage zal worden
gevraagd. Nadere informatie volgt verderop in dit beleidsplan.
De bovenstaande missie is gebaseerd op een brede visie die Stichting KEW voorstaat.
Stichting KEW streeft na met een kring van vrienden, donateurs en sympathisanten en
door een passend multifunctioneel gebruik van het kerkelijk onroerend goed (m.n. het
kerkgebouw met het orgel en/of vleugel) financiële middelen bijeen te brengen om het
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karakteristieke kerkelijk bezit in goede staat te houden. De jaarlijkse begroting van PG
Warmond is niet toereikend voor groot en/of bijzonder onderhoud. Dus zijn extra fondsen
daarvoor nodig.
1.3. Doelstelling
Statutair luidt de doelstelling van de Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond als
volgt:
“het werven van fondsen voor de instandhouding van het monumentaal bezit van de
protestantse kerk te Warmond als cultuurhistorische monumenten en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn”.
2. Realisatie doel.
De Stichting KEW wil haar doel om fondsen bijeen te brengen bereiken door onder meer:

- Het wekken van belangstelling in brede kring en het mobiliseren van vrienden en donateurs, die
(periodiek) een financiële bijdrage doen;

- Het organiseren van diverse activiteiten, zoals concerten, muzikale uitvoeringen, lezingen,
benefietavonden, kerkenveilingen en dergelijken;

- Het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- Sponsoring;
- En voorts al datgene te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn.
NB. Stichting KEW heeft niet ten doel het maken van winst.
3. Doelgroep.
Het kerkgebouw van de PG Warmond mag zich verheugen in een grote groep van ‘supporters’.
Op deze doelgroep wordt in eerste instantie de aandacht gericht.
Zo zijn daar natuurlijk de eigen (wekelijkse) kerkgangers, verder gemeenteleden en anderen, die
van de kerk gebruik maken of hebben gemaakt voor trouwerijen, begrafenissen, vergaderingen of
andere bijeenkomsten. Verder wordt de kerk - vanwege de geweldige akoestiek - geregeld
gebruikt voor concerten, die veel bezoekers uit Warmond en wijde omgeving aantrekken. Uit de
contacten rond de omvangrijke restauratie van het Lohman orgel is eveneens een netwerk
ontstaan, dat een breed draagvlak vormt van mensen, die iets hebben met de kerk als zodanig of
met haar traditie en daarom willen bijdragen aan het voortbestaan ervan.
Op deze groep van belangstellenden, liefhebbers, sympathisanten, (buiten-)kerkelijken van binnen
en buiten Warmond doet de Stichting KEW een beroep zich te scharen achter de doelstelling van
de stichting door vriend - of zelfs misschien wel boezemvriend - te worden van de Stichting KEW
e/o (regelmatig) de activiteiten te komen bijwonen.
Gestreefd wordt naar een groeiende kring van ten minste 100 KEW-“aanhangers”. Het bestuur
hoopt volgend jaar al dit streefaantal te kunnen passeren. Stichting KEW prijst zich gelukkig met
de ondersteuning van onze Warmonder Maarten ’t Hart om zich als ambassadeur aan onze
stichting te willen verbinden. Als “buurman”, actief en passief bewonderaar van het Lohman orgel,
draagt Maarten de stichting een warm hart toe.
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Ook de jonge en ‘coming’ organist Jan Pieter Lanooij (Amsterdam) is als adviseur aan Stichting
KEW verbonden. Stichting KEW is hen dankbaar voor hun regelmatige zinvolle adviezen en
bijdragen in de programmering en uitvoering van de activiteiten.
4. Activiteiten
De activiteiten zijn sedert 2018 gericht geweest op de opstart, het ‘in de markt zetten’, het
werven en het verder uitbouwen van de vriendenkring van de Stichting KEW. Op zondag 9
september 2018 heeft in de protestante kerk het eerste matinee concert in het kader van de
afsluiting van de Open Monumentendagen plaatsgevonden, waarmee de officiële aftrap van de
Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond een feit werd.
Daarna is er in 2018 en 2019 een aantal concerten georganiseerd, dat een oplopende
belangstelling en waardering oogstte. Vervolgens viel het land (en de wereld) stil door de uitbraak
van een wereldwijde pandemie, veroorzaakt door de COVID-19 virus die op moment van de
herziening van dit beleidsplan (april 2021) nog steeds voortduurt. Waarschijnlijk zal pas na de
zomer van 2021, wanneer de gehele Nederlandse bevolking is gevaccineerd, een terugkeer naar
het ‘normale’ dagelijks leven mogelijk worden. Hopelijk kan Stichting KEW haar activiteiten in het
najaar van 2021 hervatten.
NB Vermeldenswaardig is het feit, dat er in 2020 in het najaar en met kerst twee
concertuitvoeringen in de kerk hebben plaatsgevonden die door vele belangstellenden thuis per
livestream zijn bijgewoond; e.e.a. geheel volgens de van kracht zijnde CORONA-richtlijnen.
De diverse activiteiten zijn van uiteenlopende aard en variëren van muzikale uitvoeringen met (al
of niet bekende) musici, solisten, koren, organisten en pianisten tot kamermuziekensembles,
lezingen, symposia, benefietavonden, sound-and-lightshows en ook met de traditie van de aan de
protestantse kerk verbonden events zoals kerkenveilingen. Kortom gebeurtenissen die
aanspreken en passen in cq aansluiten bij het idee om aandacht te vragen voor het kerkelijk
monumentaal erfgoed.
5. Stichtingsbestuur
Volgens de statuten bestaat het Bestuur uit tenminste drie leden, waarvan in ieder geval 1
bestuurslid wordt benoemd op voordracht van het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Warmond.
Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur thans uit drie
personen met gelijkheid van stemmen. Leden van het bestuur mogen niet over het eigen
vermogen van de stichting beschikken als ware dit hun eigen vermogen. Het vermogen van de
stichting dient gescheiden te zijn en blijven van het eigen vermogen van de leden van het bestuur.
De leden van het Bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
6. Financiën
Bij aanvang van de Stichting KEW bestond het startkapitaal uit een bescheiden renteloze lening
met onbeperkte looptijd, verstrekt door het College van Kerk Rentmeesters van de PG Warmond.
Het startkapitaal is gebruikt om de oprichtingskosten van de Stichting KEW te dekken. In
hetzelfde jaar van oprichting heeft het Bestuur de lening uit de eerste opbrengsten van Stichting
KEW kunnen terugbetalen, waarna geen verdere schulden meer aanwezig zijn en Stichting KEW
financieel geheel op eigen benen is komen te staan.
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Getracht wordt de jaarlijkse kosten zo laag mogelijk te houden ten einde maximale nettoopbrengsten over te houden om de doelstelling van de Stichting KEW waar te maken. De
oprichtingskosten betroffen de oprichtingskosten van de stichting, die dankzij de welwillende
medewerking van Teekens Karstens Advocaten en Notarissen te Leiden beperkt zijn gebleven
en verder inschrijving in KvK, voorlichtings- en communicatiemateriaal, e.d.
De jaarlijkse kosten van de Stichting KEW bestaan voornamelijk uit:
- bijdrage KvK

- administratie kosten
- bank kosten, die dankzij de welwillende medewerking van Van Lanschot Bankiers te Leiden
eo (voorlopig) op nihil zijn gezet

- inhuren van het kerkgebouw (met orgel en vleugel) en aanvullende faciliteiten*)
*) met het kerkbestuur heeft overleg plaatsgevonden over een vast gereduceerd huurtarief
per gebeurtenis. In het eerste jaar van oprichting is het kerkgebouw met faciliteiten om
niet ter beschikking gesteld.
- het bestuur van de Stichting KEW ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding
- kosten van de uitvoeringen/concerten
- publiciteit en promotion
De opbrengsten komen voort uit:
- werving van vrienden van de Stichting KEW, die gevraagd worden een (fiscaal aftrekbare)
periodieke/jaarlijkse bijdrage te doen. Stichting KEW heeft een ANBI-status.
- inkomsten uit te organiseren activiteiten;
- giften en donaties
- sponsoring
- fondsenwerving (o.a bijdragen van vermogensfondsen)
- subsidies
- schenkingen, erfstellingen en legaten
7. Beheer en besteding van middelen
Het beheer van de financiële middelen van de Stichting KEW wordt gevoerd door de
penningmeester.
Bij Van Lanschot Bankiers heeft Stichting KEW een betaalrekening lopen. Deze wordt mogelijk
later gevolgd door een spaarrekening of soortgelijk.
Aan het einde van ieder boekjaar, dat gelijk staat aan een kalenderjaar, worden de boeken van de
Sti KEW afgesloten. De penningmeester maakt dan een balans en een staat van baten en lasten
over het afgelopen boekjaar op. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een
registeraccount of een account-administratieconsulent aan het bestuur van de Stichting KEW
aangeboden en door het bestuur van de Stichting KEW vastgesteld. Vaststelling strekt de
penningmeester tot décharge van het door hem gevoerde beheer.
Het bestuur van de Stichting KEW stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het
bestuur en de besteding van de financiële middelen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het
jaarverslag omvat tevens de jaarrekening.
Mocht blijken, dat de doelstellingen van de Stichting KEW zijn bereikt of niet langer relevant, dan
zal de Stichting KEW worden opgeheven. De Stichting KEW is dan - statutair - verplicht aan te
geven aan welk doel, dat een algemeen doel dient, een eventueel resterend batig saldo zal
worden besteed.
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De besteding van de middelen vindt in nauw overleg met de PG Warmond plaats. Het batig saldo
van de jaarlijkse revenuen van de Stichting KEW zal worden gereserveerd of bestemd
overeenkomstig een door de Stichting KEW in samenspraak met de kerk te bepalen doel met dien
verstande dat deze gelden uitdrukkelijk niet mogen worden aangewend voor de gewone
(gangbare) exploitatie van de PG Warmond. Tussen de PG Warmond en Stichting KEW is een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarin het samenspel tussen beide entiteiten is
vastgelegd.
Er zal periodiek beraad plaatsvinden over welke doelen of projecten in aanmerking komen voor
financiering door de Stichting KEW. Gedacht kan worden aan gewenste of noodzakelijke
verbeteringen van het interieur en exterieur van de kerkelijke eigendommen, voorzieningen ter
ondersteuning van de geplande (grootschalige) activiteiten, etc. Uiteraard staat de Stichting KEW
open voor suggesties. Inmiddels zijn 3 projecten gerealiseerd, t.w. 1) herplaatsing van een oude
‘zwervende’ grafsteen uit 1607 op de begraafplaats bij de Oude Toren in Warmond; 2) bijdrage
aan de isolatie van de voormalige pastorie ten behoeve van de nieuwe langjarige huurder
Historisch Genootschap Warmelda; 3) restauratie van een anoniem in begin van 2021 aan de kerk
geschonken Petrof-vleugel, in samenwerking met Stichting Kamermuziek Warmond (Monward)
mede ten behoeve van de vergroting en verrijking van de concertmogelijkheden.
8. Communicatie
Communicatie vindt voornamelijk plaats via de eigen website van de Stichting Vrienden Kerkelijk
Erfgoed Warmond. (www.stichtingvriendenkew.nl)
Verder wordt (geregeld) contact gezocht met lokale en regionale pers en media om
Stichting KEW en haar programma en activiteiten onder de aandacht te brengen.
Een paar keer per jaar stuurt het Bestuur een Nieuwsbrief rond, waarin de belangrijkste
‘wapenfeiten’ worden vermeld.
9. ANBI-status Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond
Per 1 juli 2018 heeft de Belastingdienst Stichting KEW aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling. Door deze ANBI-status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen
op het gebied van schenking, successie, en de aftrek van giften (inkomstenbelasting- en
vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen.
Na toekenning van de ANBI-status zijn er voor zowel de Stichting KEW als voor donateurs
bepaalde voordelen zoals:

- de Stichting KEW hoeft geen successierechten of schenkingsrecht af te dragen over erfenissen
en schenkingen, die haar ten deel vallen;

- uitkeringen die Stichting KEW doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van
schenking;

- een donateur cq sponsor kan giften aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Op een ANBI zijn de volgende regels van toepassing:

! het ‘beschikkingsmacht criterium’: een bestuurder mag niet over het vermogen van de Stichting
KEW beschikken als ware het zijn eigen vermogen;

! het ‘bestedingscriterium’: Stichting KEW mag niet meer vermogen aanhouden dan

redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van
de doelstelling van de Stichting KEW. Oppotten van vermogen moet op deze wijze worden
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voorkomen, tenzij erflaters of schenkers anders hebben bepaald (bijv. slechts rendement uit het
stamvermogen mag voor de doelstelling van de Stichting KEW worden besteed);

! de stichtingsbestuurders mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor
gemaakte kosten. Ingeval van Stichting KEW zullen de bestuurders geen enkele vorm van
beloning of vergoeding ontvangen;

! Stichting KEW moet als ANBI een actueel beleidsplan hebben;
! de kosten voor het verwerven van middelen en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding
staan tot de bestedingen;

! de statuten van Stichting KEW schrijven voor, dat mocht Stichting KEW worden opgeheven het
batig saldo wordt besteed aan een doel, dat een algemeen belang dient;

! Stichting KEW moet verplicht een administratie voeren.
Het Bestuur van Stichting KEW neemt bovenstaande regels in acht en streeft ernaar
dienovereenkomstig te handelen.
Per 1 januari 2021 is de ANBI wet- en regelgeving gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op
de publicatieplicht van hun gegevens voor zg. grote ANBI’s. Daar Stichting KEW een zg. kleine
ANBI is, zijn de wijzigingen niet van toepassing. Niettemin voldoet Stichting KEW met haar
huidige werkwijze geheel aan de wettelijk voorgeschreven publicatieplicht.
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10. Overzicht gegevens Stichting Kerkelijk Erfgoed Warmond
Rechtsvorm Stichting KEW: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond
Statutaire zetel: gemeente Teylingen
Secretariaat: p/a Park Klinkenberg 19, 2361WZ Warmond
Datum van oprichting: 22 februari 2018
Datum van inschrijving: 26 februari 2018 te Leiden
KvK- nummer: 71001417
RSIN: 858541634
ANBI-status per 1 juli 2018
Bankrekening: NL70FVLB0226968766
Bestuurssamenstelling:
. voorzitter J(ohn) A. Verbeek
. secretaris J(an) Karstens
. penningmeester R(oeland) Th. Brokking
Website-adres: www.stichtingvriendenkew.nl
Contacten: per postadres, zie secretariaat of via info@stichtingvriendenkew.nl
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