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Jaarverslag 2021   

In dit verslag onder I. eerst een korte beschrijving van ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Zowel 
intern binnen de Vermaning als extern met de relaties met de Zaanse omgeving. Aansluitend 
onder II gevolgd door een financiële, cijfermatige onderbouwde analyse/nadere toelichting.  

1. Moeilijk en succesvol jaar. 

Nieuwe initiatieven en toekomstperspectieven ondanks de ook in 2021 ingrijpende 
consequenties van Covid19. Dit is de korte karakteristiek van de ontwikkelingen in het afgelopen 
jaar. Zo moesten we opnieuw de aanpak van de voor- en zijgevels opschorten als laatste fase van 
de restauratie. Daar tegenover -en met energieke inzet vanuit bestuur en vrijwilligers- stond de 
afronding van de verbouw van de zolder en de start van de herinrichting van beide zalen 
beneden. De zolder van de kerkenkamer werd omgevormd tot een multifunctionele, praktische 
werkruimte, die ruimte heet nu ‘Kleine zaal’. Ook de kerkenkamer is aangepast tot een stijl- en 
sfeervolle ruimte met bar en expositie mogelijkheden. Omdat we daar ook onze bezoekers 
ontvangen is dat nu onze ‘Foyer’. In de ‘Grote Zaal’ werd een begin gemaakt met 
professionalisering van de ‘audio infra’ (geluid, video, ‘stream’) voor concerten, voorstellingen, 
presentaties en andere evenementen. Voor 2022 en de komende jaren is en wordt zo de 
gebruiksruimte van de Vermaning voor culturele en zakelijke activiteiten aanzienlijk versterkt. 
Ondanks ‘corona’ was 2021 in dat opzicht daarom ook een succesvol jaar.   

2. Bezinning en doorstart. 

Terugblikkend stond 2021 niet alleen in het teken van ‘handen uit de mouwen’. Het was ook een 
jaar van bezinning. Zowel op de ambities voor de toekomstige positie van de Vermaning als op 
het eigen functioneren van het bestuur: zowel intern als extern op met name de relatie met de 
gemeente Zaanstad.  Mede aanleiding was de (ook) tijdens de lockdown in de eerste maanden 
van de gemeente ontvangen financiële steun. Met alle beperkingen van de ‘COVID 19’ 
maatregelen ontstond vanaf medio mei ruimte voor een doorstart van bekende activiteiten: 
lezingen van ‘het Nut’, klassieke concerten, kindertheater Potitco, ‘filosofie café’, schrijf- en yoga 
cursussen enz. Bevriende en zakelijke relaties wisten de weg naar de Vermaning stap voor stap 
weer te vinden voor het huren van werk- en presentatieruimte. Belangrijke stappen werden 
gezet met vernieuwing van de website. Voor film- en tv-producties fungeerde de Vermaning als 
decor en productieruimte.   

Nieuw was de investering in experimentele samenwerking met programmeur en jazz-pianist Jos 
van Beest.  Dit resulteerde, in de 2e helft van het jaar, in een serie jazzconcerten met prominente 
gastmusici en veel nieuwe bezoekers. Deze accentverschuiving in de programmering was een 
eerste resultaat van het bezinningsproces van het bestuur. Daarbij werd gedacht over verbreding 
van het profiel van de Vermaning als cultuurpodium.  
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3. Nieuwe relatie met de Gemeente Zaanstad 

De toekomst van de Vermaning is gebaat bij duidelijkheid over de positionering in het Zaanse 
culturele krachtenveld. In het bijzonder in Zaanstad-Noord. Met deze conclusie startte het 
bestuur rond de zomer een nadere verkenning van visie en cultureel beleid van de gemeente. Dit 
resulteerde in kennismaking en prettige contacten met het ambtelijke team en de wethouder 
Cultuur. Tot dan bleven deze contacten beperkt tot financiële steun van de gemeente voor de 
restauratie. In 2021 ‘rijpte’ zo het inzicht dat financiële steun nuttig en nodig zou kunnen zijn 
voor het realiseren van de culturele ambities. De gemeente dacht hier in ieder geval constructief 
en creatief over mee en attendeerde op de bestaande subsidieregelingen tot 2023. Het leverde 
afspraken en perspectieven op voor 2022 met als resultaat: 

- 1. Een voor de professionele ‘audio infra’ toegekende subsidie van max. € 7000 in het 
kader van de gemeentelijke regeling voor innovatieve versterking van de culturele 
infrastructuur  

- 2. Ons projectplan ‘cultuurpodium’ met een jaarprogramma met visie en nieuwe 
impulsen voor de jazz- en klassieke concerten en een serie literaire thema-
bijeenkomsten.  

- 3. Een subsidie van max. € 10.000 voor dit programma na het kritische en 
enthousiaste oordeel dat het ‘grote toegevoegde waarde kan hebben in het 
cultuuraanbod van Zaanstad’.  

Deze uitkomsten van het contact met de gemeente boden kortom genoeg energie en uitdaging 
voor 2022. Bovendien voor bezinning op een structurele relatie in de gemeentelijke planperiode 
2023-2027.  

4. Bestuur, financiën en de ‘corona’ impact. 

Tegenover deze positieve perspectieven stonden permanente gevolgen van de fluctuerende 
COVID 19 maatregelen. Toen een optimistische afsluiting van het jaar in het verschiet lag, werd 
half december weer een praktisch volledige lockdown afgekondigd. Het was illustratief voor het 
dubbele gevoel over 2021. Bezinning op de ‘corona praktijk’ was mede van invloed op de 
terugtrekking uit het bestuur van Joost van Erp en Agnes Mijnen als gewaardeerde ‘oude 
trekkers’ van de Vermaning. Met de benodigde nieuwe energie trad Hanna van der Laan toe voor 
de interne facilitering van de programma’s en het zakelijk gebruik en voor de relatie met de 
vrijwilligers van de Vermaning. In compacte setting is het bestuur voor 2022 als volgt 
samengesteld: 

- Anneke Vlot(voorzitter), Tom Terbrack(secretaris), Tjalling Beets (penningmeester en 
gebouwbeheer/restauratie), Hans Boekhoorn(website en klassiek), Hanna van der 
Laan(agenda beheer). 
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COVID 19 had opnieuw grote consequenties als het gaat om het gebruik en het aantal bezoekers. 
Daarom had dat dus ook grote gevolgen voor de financiële situatie 

Nb. Met de activiteiten van de klusploeg (2x per wk – 30keer/jr) op dinsdag en donderdag ochtend lijkt het 
plaatje er nog redelijk uit te zien maar ‘netto’ komen we nog niet aan 50% van de geraamde bezetting. 

De ambitie (begroting) was om over 2021 een positief resultaat te behalen van ruim € 6.000,- In 
verschillende ‘slagen’ is die ambitie bijgesteld n.a.v. de corona ontwikkelingen tot een begroting 
met een negatief resultaat van circa € 10.000,- Uiteindelijk werd dat ruim € 5.000,- negatief 
waarbij we natuurlijk in 2021 ook niet hebben kunnen reserveren voor onderhoud. (€ 9.482,-) 

In plaats van het toevoegen van circa € 10.000,- aan de reserve voor het afronden van de 
restauratie (de oorspronkelijke begroting) is de reserve kleiner geworden. Het feit dat een deel 
van de eindafrekening (btw) van de restauratie in 2020 pas in 2021 plaats vond zorgt ervoor dat 
dit in de cijfers nog enigszins wordt gemaskeerd 
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Verlies en Winst 
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Externe toetsing / beoordeling  Jaarverslag 2021: 

Het jaarverslag en de financiële cijfers die daar een onderdeel van zijn, is door de penningmeester 
samengesteld vanuit het kasboek en de lopende in- en uitgaven per bank, facturering en maandelijks 
verwerking in de financiële administratie. Op elke bestuursvergadering wordt daarvan verslag gedaan. 
Naast de penningmeester heeft ook een ander bestuurslid toegang tot de bankgegevens. Elke uitgave 
wordt minstens door 4-ogen gezien. 

Daarnaast wordt het jaarverslag en worden de financiële cijfers en de wijze waarop deze worden 
geadministreerd e.a. voorgelegd aan– en besproken met een externe deskundige. 

 

Hierbij zijn beoordeling: 

Ik heb de jaarrekening van de Stichting Wormerveerse Vermaning zoals opgesteld door de 
penningmeester aangesloten met de onderliggende administratie, verklaringen opgevraagd voor posten 
in zowel de resultatenrekening als de balans en het geheel beoordeeld op juistheid, redelijkheid en 
consistentie. 

Ik ben op basis hiervan van mening dat de jaarrekening van de Stichting Wormerveerse Vermaning een 
getrouw beeld geeft van de bezittingen en schulden per 31 december 2021 en van het resultaat over het 
kalenderjaar 2021. 

 

Wormerveer, 16-8-2022 

C. Sierhuis  

Lid van de Raad van Toezicht i.o. Stichting Wormerveerse Vermaning 

 


