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Verslag over het jaar 2021 van het Witte Kerkje te Wieringerwaard
Maart, Juli, September, November

Bestuursvergaderingen, enkele keren in klein
comité gezien de Covid beperkingen
Kennismaking met nieuw bestuurslid Peter
Hendrix

Kennismaking met nieuwe uitvaartondernemer in Wieringerwaard. Bespreking of en hoe
samenwerking mogelijk zal zijn.
In september is deelgenomen aan een Promotiedag in het Dorpshuis. Lokale verenigingen of
stichtingen konden zich tijdens deze dag presenteren. De stand van het kerkje had een
mooie plek in het dorpshuis, precies voor de grote fotowand met de kerk.
Medewerking is verleend aan een opname voor Youtube van singer/songwriter Nienke Staal.
Zij heeft enkele dagen in het kerkje daarvoor ter beschikking gekregen, met als
tegenprestatie een optreden op de jaarlijkse Donateursmiddag in oktober.
zijn door Covidbeperkingen een aantal voorstellingen niet doorgegaan, zoals het optreden
van het dubbelkwartet Fonte di Musica, het Zangkoor Wieringerwaard en het Neva
Ensemble.
Op 30 oktober vond in Wieringerwaard de onthulling plaats van het gedenkteken voor
oorlogsvliegers. Na afloop was het Witte Kerkje open voor deelnemers en belangstellenden.
Het Witte Kerkje is aangemeld bij de gemeente Hollands Kroon i.v.m. de inventarisatie en
mogelijk ondersteuning vanuit de gemeente.
Aan alle verplichtingen is voldaan. Inspecties als brand- en Monumentenwacht zijn
uitgevoerd, en de stand van onderhoud geregistreerd.
Subsidieafpraken voor het onderhoud voor de jaren 2022 – 2027, worden uitgevoerd. Dat
betekent dat voor het onderhoud aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. De subsidie
betreft uitsluitend de kosten voor ‘wind en waterdicht’ reparaties en –onderhoud. 45% van
de hiervoor gemaakte kosten blijven voor rekening van de stichting.
Helaas biedt het saldo heel weinig ruimte om van de subsidie gebruik te maken. Verhuur en
donaties leveren niet voldoende op. Voor het komende boekjaar moet actie worden
ondernomen om meer donateurs te werven.
In 2021 heeft één uitvaart vanuit het Witte Kerkje plaatsgevonden.
Er zijn in het jaar geen huwelijken voltrokken.

