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Jaarverslag over 2019 
 
Na een stevige voorbereiding werd op 19 mei 2019 de Stichting Vrienden van de Dorpskerk 
Leidschendam officieel opgericht door het tekenen van de oprichtingsakte bij notaris Wenneker van 
de bestuursleden. 
De eerste bestuursleden zijn:  
Jaap Hoogendam, voorzitter 
Fred van Ruiten, secretaris 
Gert van Spronsen, penningmeester 
Kees van der Brugge, lid 
Aad Luiten, lid 
Eind december werd ook Bert van Viegen lid van het bestuur. 
 
De eerste werkzamen van het bestuur waren het aanvragen van een IBAN-rekening, de inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel en het aanvragen van de culturele ANBI-status bij de Belastingdienst.  
Dat is gelukkig allemaal redelijk snel gelukt.  
Verder is ook al heel snel een website ontwikkeld met heel veel medewerking van Henk Schuurman.  
Ook werd een folder ontworpen voor het aanmelden als vriend.  
 
Logischerwijs werd gestart zonder vrienden. Eind 2019 hebben zich 20 vrienden/donateurs 
aangemeld en geld gestort. Er kwamen een paar behoorlijke donaties binnen. Dat heeft er toe geleid 
dat de opstartkosten van de Stichting nog in 2019 konden worden afgelost. 
Er is een eerste nieuwsbrief naar de vrienden/donateurs gestuurd. 
 
Inmiddels hebben wij contacten met veel andere stichtingen, verenigingen en de gemeente.  
Wij zijn aangesloten bij het Erfgoedpodium.  
Wij hebben overleg gehad met Bert van Viegen, nog in zijn rol als contactpersoon met de Vereniging 
Erfgoed Leidschendam.  
Wij nodigde uit in onze vergadering Herman Huijding van de Stichting Promotie Leidschendam 
Centrum over over eventuele samenwerking te praten. 
Wij hebben bij de gemeente het bestaan van onze Stichting bekend gemaakt en subsidies voor 2019 
en 2020 aangevraagd. Helaas werden deze aanvragen niet toegekend. 
 
In het kader van onze kernactiviteiten hebben wij contact gehad met de Commissie, die bezig is met 
de herinrichting van de Dorpskerk. Wij houden dan vooral in de gaten in hoeverre de herinrichting 
ook de mogelijkheden geeft om ook andere activiteiten in de Dorpskerk te kunnen ontwikkelen. 
Daarbij gaat het dan vooral over geluid, beeld en verlichting.  Logischerwijs heeft iedereen belang bij 
goede stoelen. 
Eind 2019 zijn de eerste aanvragen door de Stiching voor donaties bij andere Stichtingen gedaan.  
 
Wij hebben ook getracht de Dorpskerk als burgerlijke trouwlocatie erkend te krijgen. Eerst volgde 
een hard afwijzing. Eind 2019 zag het er naar uit dat de Gemeente in de loop van 2020 kerken in 
Leidschendam en Voorburg als trouwlocaties gaat erkennen.  
 
Al met al was het een enerverend en succesvol opstartjaar! 


