STICHTING DORDSE
KERK
Opgericht in 2005.
Correspondentieadres:
Oosterveldsestraat 123
7826 HC Emmen

Jaarverslag 2012 Stichting Dordse kerk
Om te voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), heeft de Stichting Dordse Kerk de verplichting om een aantal
documenten op haar website te publiceren.
Dit geldt niet alleen voor de Stichting Dordse Kerk, dit geldt voor elke ANBI.

In 2005 is de Stichting Dordse Kerk opgericht om de gebouwen van de Hervormde
Gemeente te Nieuw Dordrecht voor het dorp te bewaren.
De Hervormde gemeente ging in januari 2006 een fusie aan met de Gereformeerde
kerk te Klazienaveen en zou vanaf di efusie de gebouwen in Nieuw Dordrecht niet
meer nodig hebben.
Daarom zijn de gebouwen vóór de fusie overgedragen aan de Stichting Dordse kerk.
In het bestuur hebben zitting:
Mevr. J. in ’t Hout Landman, voorzitter, dhr. D.J. Kuper, secretaris en penningmeester
en dhr. J.J Kuper, als bestuurslid en bouwkundig adviseur.
Sinds half 2012 maakt ook dhr. M Spijkerman deel uit van het bestuur. Dhr.
Spijkerman is tevens beheerder van de gebouwen. Gedurende het bestaan van de
kerkelijke gemeente zou men hem koster hebben genoemd.
In het streven van het bestuur om de gebouwen in stand te houden heeft het bestuur
naar geldbronnen gezocht.
Eén daarvan zijn donateurs, waarvan er slechts enkele zijn gevonden. Aanmelden kan
nog steeds, met het formulier elders op deze site.
Daarnaast worden de gebouwen regelmatig, eigenlijk onregelmatig, gebruikt voor
uitvaarten.
Ook is de Dordse kerk trouwlocatie. Daarom zijn er in 2012 drie stellen in de echt
verbonden tijdens een plechtigheid in de Dordse kerk.
Voor verjaardagen wordt de Rank gebruikt, net als voor de dansclub op
zaterdagavond en de bejaardensoos op woensdagmiddag.

Sinds september 2012 is de Volharding, muziekvereniging uit Nieuw Dordrecht, vaste
gebruiker van de Rank op dinsdagavond. Zij komen daar hun muzikale kwaliteiten
trainen en verbeteren
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Dit alles levert net genoeg geld op om de meest noodzakelijke onderhoudswerken uit
te voeren. Veelal in eigen hand, zonder dure inhuur van derden.
Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar, meestal in voltalligheid en volledige
harmonie.
Zij besluit over nieuwe gordijnen, stelt een huurovereenkomst op met de Volharding,
werkt een sollicitatieprocedure voor een nieuwe beheerder af en zo meer.
In 2011 is in samenwerking met de begrafenisvereniging en voor gezamenlijke kosten
de consistoriekamer opgeknapt.
Al met al kunnen we spreken van een voorlopig gelukte missie.
De gebouwen behouden voor het dorp. Al 7 jaar bezig.

Namens het bestuur
Dirk Kuper
Secretaris / penningmeester.
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