
Jaarverslag 2021 van de Stichting Van Donia

Het jaar 2021 begon zoals 2020 eindigde met als rode draad Covid-19; wat we niet verwacht hadden
bleek aan het einde van het jaar 2021, het gehele jaar zouden we in de ban staan van dit activiteiten
beperkende virus; met verruimingen  van maatregelen t/m een volledig loc down, onze stichting
heeft er best wel last van gehad.
Toch konden er onder voorwaarden enig activiteiten worden georganiseerd, zo heeft de band SELA
(sela.nl) een cd-opname voorbereid, hebben ze een podcast opgenomen en een videostream
gemaakt met als hoogtepunt een onlineconcert voor de vrienden van Sela en andere genodigden.
De Gemeente Súdwest-Fryslân organiseerde de gemeenteraadsverkiezingen in onze kerk, voor
Tsjerke- en Oargelpaad werd de kerk op vier zaterdagen opengesteld, hebben we samengewerkt met
Cultureel Podium Makkum,  werden er een aantal uitvaart- en begrafenisdiensten gehouden en kon
er een bijzondere kerkdienst worden georganiseerd.
Onze vaste organist bespeelt bijna dagelijks het prachtige Naber orgel en heeft een orgelconcert
verzorgd; ook gastorganisten weten zo af en toe onze kerk te vinden.

Het bestuur vergaderde met een vaste regelmaat; onderwerpen welke aan de orde kwamen zijn het
groot onderhoud aan de toren van de kerk, de interne aanpassingen zoals het maken van keuken,
toilet en garderobe faciliteiten; voor de financiering hiervoor draagt het kernenfonds van de
Gemeente Súdwest-Fryslân, het Waddenfonds en het Iepen Mienskip Fûns van de provincie Fryslân
bij;

Naast het bestuur, bestaande uit 5 leden, kunnen we rekenen op een aantal vrijwilligers die ons
helpen bij activiteiten zoals begrafenisdiensten, hebben we een vaste koster en organist en
timmerlieden en schilder welke op afroep beschikbaar zijn;

Waar we ook op kunnen rekenen zijn onze donateurs, zij dragen jaarlijks een substantieel bedrag bij;
daarnaast kregen we ook mooie eenmalige giften;
Hoe we er financieel voor staan kunt u lezen in het financieel jaarverslag;
onze stichting heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hetgeen betekent
dat giften fiscaal aftrekbaar zijn;

Onze doelstelling, het in stand houden, beheren en exploiteren van onze prachtige kerk heeft ook in
2021 een bijdrage geleverd aan de mienskip van Makkum e.o.

Meer informatie vindt u op onze website www.stichtingvandonia.nl en facebook Stichting Van Donia.

Makkum, mei 2022

namens het bestuur,
Douwe Pals (secretaris)


