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Jaarverslag 2021.  

Opgemaakt door het Bestuur van Stichting Behoud Walburgiskerk.  

 

       A: Algemeen: 

 

Stichting Behoud Walburgiskerk (hierna te noemen SBW) heeft als statutair doel het 
wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen en het behoud van het 
monumentale religieuze kerkgebouw. Het bijeenbrengen van middelen ten behoeve van 
onderhoud en restauratie van het kerkgebouw.  
De Protestante Gemeente Zutphen heeft in 2016 de Walburgiskerk overgedragen aan de 
Stichting Oude Gelderse Kerken (hierna: SOGK) waarbij de Protestantse Gemeente 
Zutphen de Walburgiskerk blijft gebruiken voor het houden van de  ere-diensten en 
bijzondere diensten zoals Vespers.  
De middelen van SBW  worden beschikbaar gesteld voor projecten die aangedragen 
kunnen worden door de betrokken instanties die de Walburgiskerk een warm hart 
toedragen en die (in-) direct betrokken zijn bij de Walburgiskerk.  Daarnaast kan het 
bestuur van SBW zelfstandig besluiten nemen  tot het financieren van projecten die 
plaatsvinden ten behoeve van het in stand houden van  de Walburgiskerk te Zutphen.  
 

De stichting is een stichting als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Generale regeling voor 
stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna 
te noemen: “Generale Regeling “).  SBW is een volledig zelfstandig rechtspersoon. Zij 
wordt geregeerd door haar eigen statuut.   
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden en van toepassing zijn op 
SBW.  
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke PKN kerk: kerkorde 
Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren , zoals de SBW , zijn aangewezen als ANBI.  
 

B. Samenstelling bestuur. 
 

Het bestuur van SBW  bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 
penningmeester en  twee bestuursleden algemene zaken. 
 

  
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen  en de 
bestedingen ten behoeve van het in stand houden van het religieuze  erfgoed de 
Walburgiskerk.  De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zutphen is 
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van  de begroting en de 
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jaarrekening.  Voorts is SBW gehouden haar  begrotingen en jaarrekeningen volgens de 
Generale Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden in te dienen bij het Generale 
College voor Behandeling van Beheerszaken.  

 
 

C. Doelstelling/visie. 
 
 

SBW  heeft als  doel het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen 
en het instandhouden van het monumentale religieuze kerkgebouw. Het bijeenbrengen 
van middelen ten behoeve van onderhoud en restauratie van het kerkgebouw.  
Bij de overdracht in 2016 van het monumentale kerkgebouw Walburgiskerk  door de 
Protestantse Gemeente Zutphen aan de SOGK is de wens uitgesproken dat er vele 
toekomstige generaties gebruik mogen maken  van dit schitterende kerkgebouw met haar 
vele kunstschatten.SBW streeft er met de Protestantse Gemeente Zutphen naar om  met 
het project *Kerk In De Stad* , afgekort KIDS, de Walburgiskerk , als religieuze 
monumentale kerk, een centrale ontmoetingsplek te geven voor de lokale Zutphense  
samenleving en omstreken. 
 

D. Beleidsplan. 
 

De SBW heeft ten tijde van de overdracht aan de SOGK van het kerkgebouw nagenoeg 
haar gehele vermogen ter beschikking gesteld. Het wekken van belangstelling voor het 
kerkgebouw wordt sindsdien verzorgd door de Stichting Walburgiskerk Zutphen (hierna 
SWZ ) SWZ  is een exploitatie stichting  onder raad van toezicht van de SOGK, in 
combinatie met de Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. Buiten de overdracht van het 
kerkgebouw aan SOGK zijn de twee librijes, Beneden-en Boven Librije, gebleven. Deze 
zijn volledig in eigendom van de Protestantse Gemeente Zutphen en in bruikleen gegeven 
aan de SOGK i.c. met Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen . Er vindt een goede 
samenwerking plaats met de stichtingen  rondom de Walburgiskerk zoals de eerder 
genoemde stichtingen en de Stichting Henrick Bader Orgel en de Protestantse Gemeente 
Zutphen.    
Open te vallen nalatenschappen en ontvangen legaten, giften, schenkingen e.d. worden in 
overleg met een plaatselijke notaris afgewikkeld en  conform regelgeving vanuit de 
Kerkorde.  Het beschikbaar stellen van middelen zal door SBW beoordeelt worden op een 
in te dienen projectplan door de subsidieaanvrager. Hierbij is leidend dat het project 
binnen de doelstelling valt van SBW en een sluitende financiëringsopzet kent met een 
(belangrijke) inbreng van eigen geldmiddelen door de aanvrager. Beoordeling en 
uitbetaling van de toegekende subsidie vindt  plaats onder een aantal voorwaarden. Een 
en ander ter beoordeling van het bestuur van de SBW. Zie verder de website van SBW. 
 

E. Beloningsbeleid. 
 

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 

F. Verslag Activiteiten/Financiën. 
 

In het verslagjaar 2021 zijn er geen externe fondsenwervende activiteiten georganiseerd. 
Dit mede ingegeven door de activiteiten van de exploitatie stichting SWZ. In het 
verslagjaar is er regelmatig overleg geweest met de Protestantse Gemeente Zutphen  en 
van daaruit met  de SWZ . 



 

 

 

Het bestuur van SBW heeft in 2021 vijf maal haar bestuursvergadering gehouden.  
Door de Corona maatregelen is één bestuursvergadering komen te vervallen. 
 

In 2021 vonden er een viertal besprekingen plaats met drie subsidieaanvragers. 
In de besprekingen met het bestuur van  SOGK ging het daarbij in hoofdzaak om de in 
2020 toegezegde subsidie van €. 55.000.--  In september van het verslagjaar 2021 heeft 
SOGK aangegeven niet aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen waarbij de 
subsidietoekenning is komen te vervallen.  
Er vonden een tweetal besprekingen plaats met de Kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Zutphen ( hierna PGZ). De PGZ huurt jaarlijks voor tenminste 60 dagdelen het 
kerkgebouw  Walburgiskerk voor het houden van met name de Erediensten die in de 
ochtend gehouden worden naast het door de PGZ houden van een aantal overige 
religieuze activiteiten. De SOGK hecht er sterk aan dat ná de overdracht in 2016 van de 
Walburgiskerk de PGZ religieuze activiteiten, waaronder de Ere-diensten, in de 
Walburgiskerk houdt door het betalen van een jaarlijkse huursom (niveau 2020:                 
€. 9.554.--) 
Op deze wijze draagt de PGZ direct bij aan het in stand houden van de kerk als 
religieus/cultureel erfgoed. Door honorering van het subsidieverzoek van de PGZ om 
jaarlijks een bedrag van €. 5.000.-- bij te dragen aan de PGZ stelt de SBW de PGZ in staat 
om op dertig dagleden die niet voor de ochtenddiensten bestemd zijn, verder te kunnen 
gaan met het gratis openstellen van de Walburgiskerk en met bijzondere diensten, zoals 
de maandelijkse koor-en overige vespers, voort te kunnen gaan.  
Het subsidieverzoek is gehonoreerd , onder voorwaarden die SBW gesteld heeft aan de 
PGZ, voor een periode van vijf jaar met een bedrag van jaarlijks €. 5.000.--  
Met de organisatie van de VolksKerstzangavond in de Walburgis ( waarbij vier 
kerkgenootschappen in Zutphen  betrokken zijn) is contact geweest voor de te houden 
bijeenkomst in december 2021. Door de Corona maatregelen is deze echter niet 
doorgegaan.  
De in de Begroting 2021 opgenomen post van €. 5.000.-- voor restauratie van beschadigd 
roerend religieus erfgoed dat zich in de Walburgiskerk bevindt ten behoeve van de PGZ   
is komen te vervallen. De PGZ heeft zelf de benodigde financiële middelen beschikbaar 
gesteld. 
  

G. Voorgenomen bestedingen 
Jaar 2021: Zie Begrotingen 2021 

 

Voor het boekjaar 2021 is een negatief resultaat begroot van €. 62.400.--    In het overzicht 
Begrote staat van baten en lasten over 2021 is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
Zoals eerder gememoreerd heeft het bestuur SBW besloten een bedrag van €. 55.000.-- 
dat als subsidie beschikbaar gesteld was  ten behoeve van de SOGK voor de aanschaf 
van 200 stoelen waarbij het om een totale aanschaf ging  door SOGK van 300 stoelen, 
vervallen daar SOGK aangegeven heeft niet aan de gestelde subsidievoorwaarden te 
kunnen voldoen. Voorts is er voor restauratie van religieus roerende erfgoed objecten  die 
zich in de Walburgiskerk bevinden en in eigendom zijn van de PGZ door laatstgenoemde 
zelf betaald.  
De subsidieaanvrage door de PGZ voor een jaarlijkse bijdrage van €. 5.000.--voor de duur 
van vijf aaneengesloten jaren is, onder voorwaarden, toegekend met ingang van het 
verslagjaar 2021.  
Voor deze totale  verplichting is op de Balans per 31.12.2021 een Bestemmingsreserve  



getroffen van €. 20.000.--   
 
 
Uiteindelijk is door het  exploitatie resultaat en door het treffen van de 
Bestemmingsreserve het resultaat uitgekomen op negatief €. 26.792.-- welk bedrag in 
mindering gebracht is op de Algemene Reserve.  
 
 
Kortlopende schulden en Langlopende verplichtingen/ Voorzieningen  kunnen  voldaan  
worden uit de aanwezige geldmiddelen.  
 
       H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  
De  staat van baten en lasten over het jaar 2021 geeft via de kolom begroting inzicht in de 
begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom 
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
Dit geldt voor de jaarrekeningen 2021 en 2020 .  
 

      J. Begroting 2022:  

de Begroting 2022 geeft een negatief resultaat  van €. 9.055.-- (exclusief vrijval 
Voorzieningen van €. 5.000.-- met betrekking tot een subsidietoezegging. ) 
De begrote staat van Baten en Lasten jaar 2022  worden hier niet verder besproken. 
Deze staan op de website van onze stichting.  
 
 
Overige Informatie:  
Kerkgenootschappen en hun (zelfstandige) onderdelen, waaronder de anexe stichting 
Stichting Behoud Walburgiskerk , zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. 

De ontvangen inkomsten worden besteed aan reguliere exploitatiekosten van de  SBW  en 

hoofdzakelijk  besteed aan het in stand houden van de Walburgiskerk als monumentaal en 

religieus kerkgebouw  en erfgoed. 
 

 

 

 

 

 

HBO27052022. Versie website ANBI 

 


