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1. INLEIDING 
 

De Dorpskerk in Maarsbergen is een rijksmonument en beeldbepalend voor het dorp Maarsbergen. 
De kerk behoort tot de Protestante gemeente Maarn/Maarsbergen. Elke zondag wordt er een 
eredienst gehouden en soms is er een optreden van een koor of orkest. Ook wordt de kerk gebruikt 
voor bijeenkomsten in het belang van het dorp Maarsbergen. De inrichting is vrijwel geheel 
authentiek en dat maakt de Dorpskerk ook zeer populair voor huwelijksinzegeningen. ‘t Gebouwtje 
achter de kerk wordt regelmatig gebruikt voor recepties, gezamenlijke maaltijden, koffie-ochtenden 
en andere dorpsbijeenkomsten.      
 
De historie van de Dorpskerk 
Maarsbergen kreeg pas in 1884 een eigen kerk. Voor die tijd kerkten de inwoners van Maarsbergen 
in Woudenberg, Doorn of Leersum. De Dorpskerk is gebouwd in opdracht van Geertruida Adriana du 
Bois op verzoek van haar halfbroer Aalt du Bois. Zij waren beiden eigenaar en bewoner van het 
Kasteel Maarsbergen. Op 20 juli 1884 werd de kerk in gebruik genomen.  
In de kerk bevinden zich 210 zitplaatsen. De kerk is gebouwd in neo renaissance stijl. De toren werd 
in 1935 verbouwd waarbij er toen ook een koepel geplaatst werd. Dit was ter gelegenheid van het 
50-jarige bestaan van de kerk. De architecten hebben zich bij het ontwerp van de kerk duidelijk laten 
inspireren door de Zuiderkerk te Amsterdam. 
Later is naast de kerk een bijgebouw gerealiseerd: ’t Gebouwtje. In dit zaaltje vonden al gauw, naast 
kerkelijke bijeenkomsten, ook activiteiten voor niet-kerkelijke dorpsbewoners plaats zoals het 
oprichten van een tafeltennisvereniging voor de jeugd en vergaderingen voor dorpsbelang.  
 
 

2. STICHTING VRIENDEN  DORPSKERK MAARSBERGEN 
 

In 2020 heeft een aantal personen uit Maarsbergen besloten deze stichting in het leven te roepen die 
tot doel heeft financiële middelen voor het behoud, verbeteren en gebruik van het monument de 
kerk en ‘t Gebouwtje bijeen te brengen. Zij heeft met nadruk ook bestuursleden gezocht buiten de 
kerkelijke gemeenschap om de band met het hele dorp te kunnen versterken. De stichting staat los 
van de protestantse gemeente.  
Op 6 mei 2020 is de Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen officieel opgericht door het tekenen 
van de statuten in de Dorpskerk onder leiding notaris Veldjesgraaf uit Woudenberg. De doelstelling 
van de nieuwe stichting is tweeledig:  
 

- het werven van vrienden, sponsoren en donateurs om het behoud van de monumentale 
Dorpskerk en ‘t Gebouwtje te ondersteunen. 

- Het betrekken van de inwoners van Maarsbergen bij hun eigen dorp en bij elkaar.  
 



Hiervoor stelt de stichting zich ten doel het initiëren en organiseren van culturele activiteiten in 
en rond de kerk en ‘t Gebouwtje, zoals concerten, themabijeenkomsten, exposities en andere 
culturele activiteiten, die een bijdrage kunnen leveren aan het sociale doel van de stichting.  

 
De Stichting heeft geen winstoogmerk, de opbrengsten van de donateurs worden besteed aan de 
gebouwen de activiteiten hebben aparte sluitende deelbegrotingen, die worden meegenomen in het 
financiële jaarverslag.  
Begin 2021 wordt een beschikking aangevraagd bij de Belastingdienst waardoor de stichting 
opgenomen wordt in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen 
binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. BESTUUR EN COMITE VAN AANBEVELING 
 

In de oprichtingsakte is vermeld dat het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie 
en ten hoogste zeven leden. 
Bij de oprichting bestaat het bestuur uit vijf leden. De samenstelling is als volgt: 
- jhr. J.A. (Tim) op ten Noort, voorzitter 
- mevrouw V.M.J. (Virga) Lipman, secretaris 
- de heer M. (Ries) van Wolfswinkel, penningmeester 
- de heer G. (Bert) van Kooten, bestuurslid 
- de heer D.J. (Dick) Veldhuizen, bestuurslid 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Om draagvlak, kwaliteit en reikwijdte van de stichting te vergroten wordt deze bijgestaan 
door een comité van aanbeveling, waarin personen met een brede maatschappelijke betrokkenheid 
onbezoldigd zitting hebben. 
 
Thans hebben zitting in het comité van aanbeveling: 
- mevrouw mr. J.W.H. van der Goes-Petter, Landgoed Maarsbergen 
- de heer H.A. van Beuningen, Landgoed Anderstein in Maarsbergen 
 
 

4. RELATIE MET HET KERKBESTUUR, VRIENDEN, SPONSOREN EN SUBSIDIENTEN 
  
De stichting is onafhankelijk. Zij werkt en besluit zelfstandig. De kaders waarbinnen de 
stichting opereert zijn vastgelegd in de akte van oprichting. 
De stichting is bevoegd de Dorpskerk en ‘t Gebouwtje in te zetten voor haar activiteiten, voor zover 
dit niet strijdig is met de richtlijnen van het kerkbestuur. Over het gebruik van de Dorpskerk door de 
stichting wordt overleg gepleegd met het kerkbestuur. 
Alle door de stichting middels donaties en sponsoring bijeengebrachte financiële middelen worden 
door het Stichtingsbestuur geoormerkt voor het primaire doel van de stichting. Besteding van de 
middelen gebeurt in overleg met het Kerkbestuur. 
Alle door de stichting aangevraagde subsidies middels private fondsen betrekking hebbende op 
activiteiten, worden uitsluitend voor deze activiteiten aangewend.  
 
 

5. ACTIVITEITEN 2020/2021 
  
In 2021 wordt gestart met een actie om mensen Vriend te maken van de stichting voor een 
jaarlijks bedrag van minimaal € 25,--. 
Ook zal het Maarsbergse bedrijfsleven worden benaderd om sponsor te worden van de stichting, 
Afhankelijk van de ontwikkelingen van de Corona crisis zal in 2021 een startbijeenkomst in de 
Dorpskerk worden gehouden.  
In 2020 is al op verschillende momenten aandacht besteed via diverse communicatiekanalen aan de 
stichting en haar activiteiten. Dat zal in 2021 worden voortgezet. 
In september 2020 is een plan ingediend bij Leader (Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling). Het doel van het plan is ‘t Gebouwtje aan te passen o.a. door het realiseren 
van een mindervalidetoilet en het rolstoeltoegankelijk maken. Hiervoor zullen een aantal 
verbouwingen moeten plaatsvinden. In oktober 2020 is het plan goedgekeurd en is vanuit Leader 
60.000 euro toegezegd. De aanvraag is in samenspraak met Zorgboerderij De Toekomst Maarsbergen 
tot stand gekomen. 
In 2020 is aan meerdere private fondsen een bijdrage gevraagd voor dit project. Dat zal ook nog in 
2021 plaatsvinden. 



Naast de genoemde aanpassingen van t Gebouwtje wordt er begin 2021 een enquête gehouden, 
waarbij inwoners kunnen aangeven welke nieuwe activiteiten men wenst in ‘t Gebouwtje.   
Daarnaast zullen er in het kader van Podium Maarsbergen presentatie-avonden georganiseerd 
worden over de historie van de Dorpskerk en van het dorp Maarsbergen door de eeuwen heen. Deze 
en andere educatieve presentaties worden afgewisseld met optredens van professionele musici en 
andere artiesten. Streven is om elke maand een bijeenkomst te organiseren.  
Het jaar 2021 zal in het teken staan van het werven van vrienden en sponsoren. 
Hiervoor wordt momenteel een plan uitgewerkt. 
 

6. STATUTAIRE GEGEVENS 
  
Naam: Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen 
Statutaire zetel: Maarsbergen 
Datum oprichting: 6 mei 2020 
Postadres: Kolklaan 23 3953 BL Maarsbergen 
Website: www.vriendenvandedorpskerkmaarsbergen.nl 
Emailadres: info@vriendenvandedorpskerkmaarsbergen.nl 
Bank: NL36 RABO 0355 3677 34 
Inschrijfnummer KvK: 77983866 


