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Jaarverslag 2019/2020 van de Stichting Van Donia
Februari 2019
Op 12 februari 2019 is de Stichting Van Donia opgericht;
Nadat de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. een aantal jaren daarvoor het traject van afstoting
van het monumentale kerkgebouw de Van Doniakerk had voorbereid is er een voorlopig bestuur
samengesteld om te onderzoeken of het kerkgebouw kon worden ondergebracht in een
(dorps)stichting;
Het doel van de stichting zou moeten zijn om het kerkgebouw te verwerven, te restaureren en te
exploiteren zodat het voor de toekomst behouden kan worden;
In overleg met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Makkum zijn de statuten vastgesteld
en kon dit notarieel worden vastgelegd in de oprichtingsakte;
Maart t/m december 2019
Het inmiddels aangestelde bestuur is vol passie begonnen met de voorbereiding voor de overname
van het gebouw en het uitwerken van het 6-jarig groot onderhoudsplan waarvoor door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidiebeschikking was afgegeven; er is regelmatig
vergadert waarbij ook uitbreiding van het tot dan 3-man sterk bestuur werd opgepakt;
In december 2019 zijn nog twee bestuursleden aangetreden waardoor het bestuur op 5 leden is
gekomen; om de dagelijkse gang van zaken in het gebouw te organiseren hebben we twee kosters
kunnen aanstellen; voor overige hand en spandiensten, zoals schoonmaken, assisteren bij
activiteiten zijn we opzoek gegaan naar vrijwilligers zonder bestuursfunctie; alle bestuursleden en
vrijwilligers werken op vrijwillige en onbetaalde basis.
Activiteiten 2019
Omdat het gebouw nog niet in eigendom was verworven konden we officieel geen activiteiten
organiseren; echter de activiteiten die er waren heeft het stichtingsbestuur onder auspiciën van het
kerkbestuur kunnen regelen; o.a. enkele bijzondere kerkdiensten en begrafenisdiensten vonden
plaats in het kerkgebouw;

In november 2019 is er door de Nederlandse Vioolbouwschool te Makkum een open dag met
aansluitend en concert gehouden met de door leerlingen van de vioolbouwschool gebouwde
instrumenten en uitgevoerd door het ensemble RINASCITA DELLA LIUTERIA die werken van Mozart
en Tsjaikovsky uitvoerde; er waren ongeveer 150 belangstellenden uit het gehele land en daarbuiten
aanwezig;
Januari t/m december 2020
Vol passie is het bestuur 2020 ingegaan; omdat de overdracht van de kerk nog niet had
plaatsgevonden zijn er op dezelfde voorwaarden activiteiten georganiseerd; naast een aantal
uitvaartdiensten is er door de Makkumer Harmonie Hallelujah geconcerteerd, is er een kerkenvisie
avond, georganiseerd door de Gemeente Sudwest-Fryslan, met als doel als gezamenlijke eigenaren
van (voormalige) kerkgebouwen te bespreken welke mogelijkheden er voor herbestemming zijn en
hoe dit in stand kan worden gehouden.
De overdracht van het gebouw zou in juli plaatsvinden; in een speciale kerkdienst zou de
Protestantse Gemeente te Makkum in aanwezigheid van haar leden en genodigden de
overdrachtsakte t.o.v. de notaris worden getekend; echter de corona pandemie gooide roet in het
eten in afwachting van beteren tijden; die beteren tijden leken er op korte termijn niet aan te
komen; omdat het bestuur graag officieel verder aan de slag wilde hebben de Protestantse
Gemeente en het stichtingsbestuur toen besloten om de overdracht in een klein gezelschap conform
de RIVM-richtlijnen te laten plaatsvinden; de overdracht vond plaats op 11 september 2020; de
“laatste” kerkdienst met leden van de Protestantse Gemeente zal nog op een later tijdstip
plaatsvinden;
Het bestuur is na de overdracht aan de slag gegaan met allerlei formele zaken zoals het definitief
regelen van de verzekeringen, energievoorzieningen, monumentenwacht, brandbeveiliging enz.
Ook de subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed welke was afgegeven aan de
Protestantse Gemeente te Makkum moest overgezet worden naar de stichting;
Het bestuur kon verder aan de slag met het verder uitwerken van het groot onderhoud en de interne
aanpassingen van sanitaire- en keukenfaciliteiten;
Er werd een brochure gemaakt, een website gebouwd en een Facebookpagina aangemaakt waarbij
we ons “in de markt zetten” als Podium voor KUNST CULTUUR EN DEBAT;
We hopen dat het jaar 2021 ons brengt wat we voor ogen hebben, het in stand houden van het
prachtige monumentale kerkgebouw voor een breed publiek en gedragen door alle inwoners van
Makkum en daarbuiten; een aantal activiteiten staan onder voorbehoud (van de corona pandemie) al
gepland;
Dit verslag geeft u een beeld van de activiteiten van het bestuur en van een aantal vrijwilligers zoals
koster(s), schoonmakers enz.
Hebt u vragen n.a.v. het lezen van dit verslag, het bestuur is er om deze te beantwoorden
Makkum, 18 februari 2021

