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Jaarverslag 2016 

 

2016 is afgerond. Daarmee is het 1 maand en 1 jaar geleden dat de Wormerveerse Vermaning 
weer in gebruik genomen kon worden na de verbouwing. 

Vorig jaar om deze tijd waren we in gevecht met grote wolken stof en hadden we weinig 
aandacht voor ‘DE WORMERVEERSE VERMANING’. Dat klinkt wellicht vreemd, dus een korte 
toelichting. Het is per slot van rekening ook ons 1e jaarverslag, dus dan mag dat ook wel. 

Het gebouw ‘de Wormerveerse Vermaning, is dan weliswaar een Rijks Monument maar  – in de 
kern – als er in het gebouw verder niets zou gebeuren, blijft het een monument, maar is het ook 
niet meer dan een constructie, een verzameling bouwmaterialen. 

De Wormerveerse Vermaning is natuurlijk ontstaan als een huis waar we werden gestimuleerd 
(gemaand) met elkaar te spreken over andere zaken dan stenen. De Wormerveerse Vermaning is 
er nog steeds. Ook nu om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten maar ook om 
ruimte te geven aan kunst & cultuur, muziek, poëzie, proza, film en toneel, ook in de vorm van 
cursussen en allerlei andere activiteiten.  

Onze Vermaning was een plek waar we elkaar vonden als het gaat om de manier waarop we in 
het leven staan. Het is de plek waar we in gesprek kunnen gaan en initiatieven ondernemen 
wensen en ambities in vullen en elkaar perspectief kunnen bieden. Traditioneel lag daarbij het 
accent op het geloof ‘de schrift’ maar in deze steeds meer digitale wereld is ‘de schrift’ bijna iets 
geworden dat we verwachten in een museale vitrine.  

Het zou mooi zijn als de Vermaning weer een plek zou kunnen worden waar mensen elkaar 
perspectief geven. Dat ziet er dan nu natuurlijk wel heel anders uit dan in 1830 toen onze 
Vermaning werd gebouwd. Maar net als toen zien we ook nu om ons heen dat aan dat 
perspectief op verschillende eigentijdse manieren invulling wordt gegeven. 

Die verschillen tussen de generaties zie je ook nu bijvoorbeeld als het gaat om de waarde die ze 
geven aan: 

 De mogelijkheden en de manier waarop ze elkaar ontmoeten 
 De manier waarop ze de activiteiten in de Vermaning en de wereld om zich heen 

beoordelen en waarderen, en de bereidheid om er zelf een bijdrage aan te leveren. 
 De wijze waarop ze kijken naar hun toekomst perspectief 

 

De toekomst voor de Wormerveerse Vermaning is en blijft voorlopig onzeker. We zijn weliswaar 
een beetje trots op de resultaten in ons 1e jaar, maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. 
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In onze Vermaning hebben in 2016 circa 120 activiteiten plaats gevonden voor en door circa 30 
verschillende gebruikers (klanten) en ook financieel en organisatorisch zagen we een positieve 
ontwikkeling. We zijn echter nog lang niet klaar. Niet met het gebouw. Niet met onze organisatie 
en de activiteiten, maar ook niet als het gaat om de plek van de Vermaning in Wormerveer en 
Zaanstreek. 

Activiteiten 2016 Prognose 2017 
TOTAAL 120 150 

Publiek gericht 25 35 
Concerten 10  

Voorstellingen 3  
Vieringen (4& 5 mei) e.a.  2  

Presentaties / lezingen 5  
Kerkdiensten e.a. 5  

Groepsactiviteiten (publiek gericht) 30 50 
Gespreksgroepen e.a. 2  

repetities 20  
Vergaderingen  3  

overige 5  

Activiteiten van derden (niet publiek) 20 20 
Cursussen / overleg 5  

Vergadering e.a. 15  

Ondersteunende activiteiten 45 45 
SWV 15  

VDGW 15  
StMSF 5  

overige 10  

 

Voor de ontwikkeling van activiteiten in Zaanstreek en in onze Wormerveerse Vermaning is 
aandacht voor de verschillen tussen de generaties erg belangrijk. Ze illustreren dat we niet 
blijven hangen in ‘gisteren’ maar dat we ‘vandaag’ perspectief willen bieden voor ‘morgen’. Aan 
de andere kant kunnen de verschillende generaties het ook niet zonder elkaar. Dat is een 
belangrijke bron van inspiratie om de vertegenwoordigers van de generaties uit te dagen. Met 
onze ‘Wormerveerse Vermaning’ willen we graag ruimte bieden aan initiatieven van 
verschillende generaties.  

De generatie, die nu nog aan het roer staat, heeft een belangrijke rol. Wij moeten laten zien dat 
we het belangrijk vinden om de mogelijkheden initiatieven door te geven. Het betrekken van de 
volgende generatie bij het bestuur en de activiteiten is ook daarom heel belangrijk. 

Enerzijds zijn we tevreden over het afgelopen jaar, maar anderzijds onzeker over de toekomst en 
dus is er nog voldoende ambitie om daar iets mee te gaan doen. 

We dagen iedereen uit, en speciaal de volgende generatie, die deze ambitie deelt. Onderneem 
initiatief en graag gebruik de ruimte en de mogelijkheden die wij kunnen bieden. 
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Financieel 

Rekening houdend met de afwikkeling van het verbouwings- / restauratie project sloot de balans 
per 31-12-2015 met een klein negatief eigen vermogen. 

Na de afwikkeling van het project en vanuit beheer en exploitatie heeft over 2016 hebben we 
een positief saldo van € 8.000,- op de balans. De afwikkeling van het project was financieel 
€6.000,- gunstiger dan waar rekening mee gehouden werd.  Het resultaat over 2016 was totaal € 
14.000,-  positief. Mede dankzij (nog los van de bijdragen aan de verbouwing ‘het project’) de 
bijna € 5.500 als bijdrage van vrienden. Er is een reservering voor nog te besteden BRIM 2016 en 
de verplichte eigen bijdrage daarbij – totaal € 9.500,- opgenomen op de balans. Daarmee kan de 
balans van 2016 afgesloten worden met een klein positief eigen vermogen van € 3.000,- 

 

Nb. In deze voorlopige cijfers is nog geen rekening gehouden met de btw. Q4 2016 en de teruggave van de energiebelasting over 2016. 

Toen we besloten om te starten met de verbouwing / restauratie in 2015 wisten we dat we niet 
alles zouden kunnen doen wat nodig was. De beschikbare circa € 600.000,- was daarvoor 
ontoereikend. Er is prioriteit gegeven aan de aanpassingen die nodig waren om de 
gebruiksmogelijkheden / exploitatie te ondersteunen. 

De consequentie is dat er nog voor circa € 260.000,- moet worden gerealiseerd aan 
verbeteringen in de komende jaren om het gebouw e.a. weer helemaal in goede conditie te 
krijgen. Met de toekenning van de BRIM (€ 4.750,-/jr voor 2016 t/m 2021) is een basis gelegd 
voor de financiering van het (achterstallig) onderhoud. Wij moeten daar jaarlijks minstens zelf 
het zelfde bedrag aan toe voegen. Dat legt de verplichting op ons om jaarlijks minstens dat 
bedrag vrij te maken uit de exploitatie e.a.. Totaal kunnen we dus t/m 2021 ongeveer € 60.000,- 
aan onderhoud en verbetering besteden. Dan blijft er dus nog circa € 200.000,- waar voor nog 
middelen moet worden gevonden in de periode tot 2021. 

We zijn ambitieus dus voor 2017 staat er € 20.000,- voor onderhoud en restauratie op de 
begroting. Zoals iedereen begrijpt zijn we al aan de slag om de extra middelen bij elkaar te 
krijgen.   Ook in 2017 zijn alle bijdragen dus zeer welkom.  


