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Voorwoord van de voorzitter 

 

Voor u ligt het verslag van het bestuur van Stichting Bovenkerk over het jaar 2020.  

2020 was een bijzonder jaar vanwege de corona pandemie die veel gevolgen heeft 

gehad, en nog steeds heeft. Als eerste het persoonlijke leed van Bovenkerkers die hun 

dierbaren hebben verloren en die door de corona hun persoonlijk gezondheid aangetast 

hebben zien te worden. Ook de grote impact van Bovenkerkers die al meer dan een jaar 

intensief in de zorg werken mogen we niet vergeten. Op het zakelijk en persoonlijk vlak 

is er uiteraard ook in 2020 een grote impact voor ondernemend Bovenkerk. 

2020 was daarom voor het Bewoners platform (BWP) Bovenkerk een heel ander jaar dan 

anders. Veel reguliere dorpsactiviteiten en evenementen die elk jaar in Bovenkerk goed 

werden bezocht konden niet doorgaan. Verenigingen hebben hun activiteiten moeten 

staken of op een laag pitje moeten zetten. Het Noorddamcentrum moest een groot deel 

van het jaar sluiten. Allemaal zaken die een groot effect hebben gehad op het Samen 

Bovenkerk zijn. Maar Bovenkerk zou Bovenkerk niet zijn als we juist niet in deze 

moeilijke tijden toch nog veel mooie aangepaste activiteiten hebben gehad in 2020 zoals 

uitdelen van kerklegpuzzels voor ouderen, hart onder de riem acties, bewegen op 

balkons, acties voor de herbouw van de kerk, in samenwerking met Martinez en 

tuincentra en Albert Heijn, en nog vele andere zaken. Dit is alleen mogelijk geweest door 

de inzet van vele vrijwilligers die in Bovenkerk weer klaar stonden, ook in deze moeilijke 

tijden. 

2020 was ook het jaar waar we met zijn allen met de verkeerssituatie in en rond 

Bovenkerk bezig zijn geweest en in 2021 gaan we daar hopelijk een conclusie aan 

verbinden die voor een verbetering van de veiligheid gaat zorgen voor heel Bovenkerk.  

2021 gaat hopelijk een jaar worden waar we in tweede helft van het jaar weer hopelijk 

een paar mooie gezamenlijke dorpsactiviteiten kunnen meemaken. De bouw van een 

vernieuwd Noorddamcentrum gaat beginnen, van waar uit het bewonersplatform een 

commissie is gestart om de duurzaamheid te bevorderen en nog veel meer....wij 

verwijzen u graag naar ons wijkplan 2020-2025.   

 

Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn wij Samen. 

Rob van den Helder 
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1. Verslag van het jaar 2020 

 

1.1 Doelstelling 

 

Sinds 2015 kennen wij in Bovenkerk twee organisaties die bevordering van de  
leefbaarheid en sociale samenhang in Bovenkerk tot doel hebben: 

- Stichting Bovenkerk en 
- Bewonersplatform Bovenkerk 

 
Deze structuur is vanuit historisch perspectief goed te verklaren. Met het gemeentelijk 
beleid ‘Bewoners aan Zet’ gecombineerd met de dreigende stopzetting van de subsidie 
aan het Noorddamcentrum ontstond in 2015 een crisissituatie. Door alert ingrijpen van 
een aantal betrokken Bovenkerkers kon het tij gekeerd worden. De Stichting Bovenkerk 
is in feite de rechtsopvolger geworden van de (slapende) Stichting Noorddamcentrum. 
Het Bewonersplatform is vooral een verzameling van allerlei groepen en activiteiten die 
binnen de samenleving van Bovenkerk een rol spelen. Het dagelijks bestuur van het 
platform is het bindmiddel hiervoor. 
 
De Stichting Bovenkerk heeft volgens de statuten tot doel het bevorderen en vergroten 
van de sociale samenhang van de bewoners van Bovenkerk door het ontwikkelen, 
stimuleren en (financieel) ondersteunen van activiteiten en dienstverlening op 
maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. Het Bewonersplatform heeft volgens zijn 
huishoudelijk reglement als doel de leefbaarheid en de sociale samenhang te bevorderen. 
 
Deze doelstellingen komen nagenoeg overeen. Naast dezelfde doelstellingen kennen 
bestuur en platform ook een sterke overlap aan bestuursleden. De Stichting heeft 5 
bestuursleden, van wie er drie ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen van het 
platform. Het bestuur van het platform bestaat verder nog uit 3 andere bestuursleden 
met ondersteuning van Shanti Zanoli (tot 1 mei 2020 Hugo van der Kooij) als wijkcoach. 
 
De wijze waarop Stichting en Bewonersplatform op dit moment naast elkaar functioneren 
is niet altijd effectief. Dezelfde onderwerpen worden door dezelfde personen op 
verschillende tijdstippen binnen verschillende besturen besproken. In feite kunnen we 
stellen dat de Stichting Bovenkerk de rechtspersoon is en het dagelijks bestuur van het 
Bewonersplatform het uitvoeringsorgaan dat het doel van de stichting realiseert. Om aan 
deze onduidelijke situatie een einde te maken is het streven om beide organisaties op 
korte termijn samen te voegen. Met dit jaarverslag lopen wij daarop al vooruit. Naast het 
verslag van de Stichting Bovenkerk vindt u in dit jaarverslag ook de uitwerking van de 
activiteiten door het Bewonersplatform Bovenkerk. Verder doen wij ook verslag van de 
fondsenwerving in verband met de herbouw van de St. Urbanuskerk. 
 

1.2 Ontmoetingsplekken 

 
Zoals hierboven vermeld zet Stichting Bovenkerk zich in voor activiteiten in het kader 

van de sociale samenhang in Bovenkerk. Belangrijke ontmoetingsplekken in Bovenkerk 

zijn: 

- Het Noorddamcentrum 

- Het VOKA gebouw 

- De Urbanuskerk 

Het Noorddamcentrum wordt gebruikt door en voor de samenleving van Bovenkerk. Veel 

activiteiten hebben een jarenlange geschiedenis, zoals de toneelgroep TOBO 

(Toneelgroep Bovenkerk), de muziekvereniging, ooit begonnen als de Bovenkerkse 

harmonie, de bridgeclub en de Katholieke bond voor ouderen (KBO). In Bijlage 1 wordt 

het gebruik van het Noorddamcentrum voor alle niet-commerciële  activiteiten door het 
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jaar heen vermeld. Daarnaast heeft het Noorddamcentrum een goede naam voor allerlei 

andere activiteiten. Hierbij valt te denken aan schoolexamens, rijbewijskeuringen, 

vergaderingen van verenigingen, schoolmusicals en condoleances na begrafenissen op 

het kerkhof van de Urbanuskerk. Sinds 15 september 2018, de brand in de Urbanuskerk, 

vinden ook bijeenkomsten van de parochie plaats in het Noorddamcentrum. 

 

Onder normale omstandigheden (niet gedurende corona) vinden de activiteiten in het 

kader van de sociale samenhang plaats in het Noorddamcentrum, maar veel vindt ook 

plaats in de open lucht, zoals paaseieren zoeken, Koningsdag vrijmarkt, historische dag, 

zomerfeest, kinderbadje, buurt BBQ’s, Hoera, het is vakantie, jeu de boules, weekmarkt. 

Ook het VOKA-gebouw wordt goed gebruikt. VOKA is de afkorting van Voor Onze 

Kinderen Alles. Het gebouw is 60 jaar geleden opgericht. VOKA werkt nauw samen met 

de Stichting Bovenkerk en het Bewonersplatform Bovenkerk. VOKA brengt een eigen 

jaarverslag uit. 

1.3 Activiteiten 2020 

 

Bij het organiseren van activiteiten wordt het Bewonersplatform op een prettige manier 

bijgestaan door een wijkcoach van Participe. Tot mei 2020 was dat Hugo van der Kooij. 

Hugo heeft zich enorm ingezet om van Bovenkerk een nog leuker dorp te maken. Hij 

heeft daar op zijn geheel eigen wijze invulling aan gegeven. Zijn creativiteit en inzet wist 

hij op anderen over te brengen waarbij hij nooit te beroerd was om zelf de handen uit de 

mouwen te steken. Hij wist een prettige sociale sfeer te creëren. Iedereen kon bij hem 

aankloppen met vragen, om zorgen te uiten of gewoon om een bakje koffie te drinken. 

Veel van zijn werkzaamheden waren niet direct zichtbaar maar wel heel nuttig voor het 

dorp. Voor het Bewonersplatform was hij een enorme steun. 

In mei is Hugo opgevolgd door Shanti Zanoli. Shanti is wijkcoach in Bovenkerk en 

Westwijk. Hij is werkelijk geïnteresseerd in wat mensen beweegt en ziet luisteren als zijn 

belangrijkste eigenschap. In de korte tijd dat Shanti actief is bij Participe heeft hij al veel 

projecten in gang gezet. Het Bewonersplatform is blij met hem en hoopt nog lang van 

zijn hulp gebruik te mogen maken. 

 

De corona pandemie legde vanaf half maart 2020 veel activiteiten stil. Rond de 

zomerperiode was er even meer mogelijk, maar daarna ging Nederland langzaam op slot. 

Het gevolg was dat veel voorgenomen activiteiten geen doorgang konden vinden. Geen 

historische dag, geen vrijmarkt op Koningsdag, geen Rock Urbanus en ook geen 

Zomerfeest. Maar gelukkig nog wel – zij het vaak beperkt – wat andere activiteiten. 

 

Samen eten in Bovenkerk 

In 2019 is een aantal enthousiaste vrijwilligers gestart met een nieuwe activiteit in het 

Noorddamcentrum: Samen Eten voor senioren. Deze activiteit mag zich in een grote 

populariteit verheugen. Maar liefst 90 tot 100 senioren zijn per keer aanwezig om samen 

te genieten van een 3-gangen-menu. Er zijn een paar koks die bij toerbeurt voor een 

heerlijke maaltijd zorgen. Voor € 10 per persoon krijgen de gasten niet alleen het 

driegangenmenu maar ook een drankje naar keuze bij binnenkomst en koffie of thee ter 

afsluiting. Vanwege de coronacrisis kon er in 2020 alleen in de maanden januari en 

februari Samen Eten in het Noorddamcentrum worden georganiseerd. Beide 

bijeenkomsten waren zeer geslaagd en leverden veel complimenten op van de gasten. 
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Koffieochtend en soos 

Dankzij de inzet van een paar enthousiaste vrijwilligers is er voor senioren gelegenheid 

om elkaar op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur in het Noorddamcentrum te 

ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Gemiddeld nemen zo’n 20 

senioren deel aan deze activiteit. Op de woensdagochtend wordt naast het 

Noorddamcentrum ook de wekelijkse markt gehouden, waar de bezoekers gezellig hun 

boodschappen kunnen doen. De koffieochtend heeft in 2020 het eerste lustrum bereikt 

dat op een gezellige manier is gevierd en waarbij ook de wethouder van Zorg en Welzijn 

in Amstelveen aanwezig was.  

Behalve de koffieochtend vindt op woensdagochtend ook de soos van de KBO plaats in 

het Noorddamcentrum. Helaas hebben de koffieochtend en de soos in 2020 vanwege de 

coronamaatregelen maar een beperkt aantal woensdagen kunnen plaatsvinden.  

 

Puzzels 

Met dank aan de sponsors Amstelidee, Egmana, Rabobank Amstel en Vecht,  Zorg en 

Zekerheid en Participe Amstelland heeft het Bewonersplatform samen met de KBO 1.000 

legpuzzels laten maken van een afbeelding van de toren van de Urbanuskerk. Deze 

puzzels zijn in april/mei 2020 vergezeld van een prachtig gedicht van stadsdichter 

Matthijs de Hollander uitgereikt aan 1.000 geselecteerde senioren in Bovenkerk en 

omstreken om hen op deze manier te laten merken dat Bovenkerk er ook in de moeilijke 

corona-tijd voor hen is. Uit de vele reacties blijkt dat deze actie erg gewaardeerd is.  

 

Kinderbadje Urbanuspark 

Op 20 mei kon het kinderbadje in het Urbanuspark voor het eerst weer open. En het was 

meteen een drukte van belang. Daarna zijn nog vele zonnige dagen gevolgd waarop het 

badje open kon. De badmeesters Jan Folkers en Lex Koot zorgen er met een team 

vrijwilligers voor dat het badje goed wordt onderhouden, schoongemaakt en van water 

voorzien. Het badje wordt door vrijwilligers geopend als de zon schijnt en de temperatuur 

minimaal 21 graden Celsius is. Het is prettig dat veel kinderen van deze unieke 

waterspeelplaats genieten. Een aandachtspunt is nog wel de geluidsoverlast die sommige 

bewoners uit het naastgelegen appartementencomplex ervaren van enkele kinderen die 

helaas erg veel lawaai produceren. In overleg met Participe wordt een oplossing voor dit 

probleem gezocht. 

 

Spontane acties tijdens corona 

Door het coronavirus was in 2020 alles anders. Maar op dat moment zagen we ook dat 

Bovenkerk toch wel een mooie gemeenschap is waar spontaan allerlei initiatieven worden 

ontplooid. Zo is er in april spontaan muziek gemaakt voor een dementerende dame in 

het Zonnehof die 100 jaar werd maar vanwege de pandemie geen bezoek mocht 

ontvangen. Ook de activiteiten die Mieke Regelink tijdens de lockdown organiseerde 

konden rekenen op een warm onthaal. Met haar zwaai- en beweegacties voor 

appartementencomplexen en zorglocaties zorgde zij voor vele leuke momenten. 

 

Buitenspeelbus 

Van 6 t/m 9 juli was de Buitenspeelbus van AmstelveenSport bij het Urbanuspark 

gestationeerd. De bus had verschillende sport- en spelmaterialen bij zich zoals 

straathockey, voetbal, volleybal, tennis, skaten, frisbee, spacescooters, stepjes etc. Alle 

kinderen uit Bovenkerk die het leuk vinden om buiten te spelen konden gratis meespelen 

en kregen ook nog een traktatie. 
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Ontdek Bovenkerk 

Het zag er zo mooi uit. Het organisatieteam van het jaarlijkse Zomerfeest en het 

Bewonersplatform hadden hun krachten gebundeld om op zaterdag 26 september een 

coronaproof evenement te organiseren. Er zou die dag een burenbrunch worden 

gehouden in het Urbanuspark met daarnaast activiteiten voor kinderen, muziek én een 

wandeling door Bovenkerk. Uiteraard alles op 1,5 meter afstand van elkaar. De 

wandeling zou een speurtocht worden met als doel jong en oud en nieuwe en oud 

Bovenkerkers met elkaar te verbinden. De speurtocht was uitgezet door het oude 

gedeelte van Bovenkerk, door de nieuwbouw en langs de grenzen van het dorp. Er zijn 

1.000 boekje gedrukt met daarin de speurtocht en vele mooie foto’s en verhalen. Maar 

toen had de organisatie niet alleen te maken met corona maar ook met een slechte 

weersvoorspelling. Hierdoor moest op het allerlaatste moment helaas worden besloten 

om de activiteit uit te stellen. De organisatie gaat voor een herkansing op 12 juni 2021. 

 

Lief en Leed 

De Mgr. Dr. H. Poelslaan is op 24 januari 2020 officieel van start gegaan als lief en 

leedstraat. Daarvoor gaf de gemeente € 150,- cadeau om in te zetten voor lief en leed in 

de straat. Met een netwerk van medegangmakers is in coronatijd menig bloemetje en 

kaart uitgedeeld. 

 

Hart onder de riem 

Rond de Kerstperiode is er een actie gehouden dat buren elkaar konden opgeven voor 

een Kerststukje. Een hart onder de riem voor wie dat nodig had en een compliment voor 

diegene die bijv. zijn buren hielp. Dat heeft geresulteerd in ca. 150 Kerststukken die door 

twee kerstmannen zijn uitgedeeld. De actie werd bijzonder gewaardeerd. 

 

Verkeerssituatie in Bovenkerk 

De verkeerssituatie in Bovenkerk en dan vooral de aanleg van een bussluis ter hoogte 

van de Urbanuskerk houdt de gemoederen in Bovenkerk al een tijd flink bezig. Ook de 

vraag of er in verband met die bussluis aanvullende verkeersmaatregelen moeten 

worden genomen leidt tot felle discussies. Het dagelijks bestuur van het 

Bewonersplatform probeert de discussie over de bussluis en eventuele aanvullende 

maatregelen in goede banen te leiden. Het platform beseft dat er geen oplossing is 

waarmee iedere inwoner van Bovenkerk tevreden is. Maar het is wel belangrijk dat alle 

bewoners de mogelijkheid krijgen hun mening naar voren te brengen. Hiertoe zijn na 

eerdere bewonersvergaderingen op 7 oktober 2020 inloopbijeenkomsten gehouden in het 

Noorddamcentrum. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het besluit om een bussluis voor de 

Urbanuskerk aan te leggen om zo het autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft 

te zijn. De uitvoering zal in 2021 plaatsvinden. Over aanvullende verkeersmaatregelen 

wordt nog verder nagedacht. 

 

Herbouw kerk 

In maart 2020 is aannemer Nico de Bont aangevangen met de herstelwerkzaamheden 

van de kerk. Dat startte met opruimen en het plaatsen van stellingen om het 

instortingsgevaar van de gewelven tegen te gaan. Daarvoor is ook een speciale crashtest 

uitgevoerd. Mijlpalen zijn: 

- Juli: het leegzuigen van de gewelven. 

- Augustus: Het werken met formelen om verdere instorting te voorkomen. 

- September: start metselen eerste gewelf. 
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- 11 september: eerstesteenlegging door communicantjes en Monseigneur 

Hendriks. 

- Oktober: de grote gordelboog is af. 

- November: meerdere gordelbogen gereed. 

- December: eerste deel van dak tegen toren als prefab geplaatst. 

Zie voor een beeldverslag de website van de stichting Vrienden van de Bovenkerkse 

Urbanus. 

 

Fondswerving kerk 

De verkoop van de St. Urbanus Chocolade is op 3e Paasdag van start gegaan. Het 

probleem was dat de Corona crisis de verkoop via de winkels onmogelijk maakte. Juist in 

2020 wilden we onze schaal vergroten door de uitgifte van een luxe blikje voorzien van 

de kerk en het logo Gemeente Amstelveen. Er is een webshop opgericht en in september 

is het nieuwe blikje gepresenteerd. De actie zorgcompliment ontstond en kreeg in 2021 

een vervolg. Eind november is er een shop bij Life & Garden geopend voor het maken en 

verkopen van Kerststukjes en Chocolade. Door deze impuls is een netto opbrengst van € 

35.000,- behaald, nog meer dan het jaar daarvoor. 

Daarnaast is er een subsidie van de Provincie ontvangen van € 175.000,- voor het 

herstel van de kruiswegstaties en een bijdrage van € 65.000,- van de Gemeente 

Amstelveen voor het aanlichten van kerk en toren én om de gebrandschilderde ramen te 

kunnen voorzien van voorzetglas. 
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2.     Historie  

 

Sociale activiteiten kennen in Bovenkerk al een lange historie. Op 23 juni 1961 heeft de 

RK parochie Bovenkerk het ‘patronaatsgebouw’ overgedragen aan de gemeente, samen 

met andere bouwterreinen (en Sint Joseph- en Mariaschool) in ‘het belang van de 

volkshuisvesting’. Het gebouw bleef in gebruik bij de parochie voor een huur van ƒ 1,00 

per jaar. Op 21 mei 1979 is de Stichting Verenigingsgebouw Bovenkerk opgericht voor de 

exploitatie van het verenigingsgebouw, zoals het toen heette. Die akte was een vervolg 

op een al langer bestaande groep die het gebouw beheerde.  

In 1982 brandde het Noorddamcentrum af en in 1984 heeft de gemeente het huidige 

Noorddamcentrum laten bouwen en nog steeds voor ƒ 1,00 per jaar verhuurd aan de 

Stichting Verenigingsgebouw Bovenkerk. Op 6 oktober 1983 veranderde de naam van die 

stichting in Stichting Noorddamcentrum. Eind jaren ’90  is dat een marktconforme huur 

geworden van ƒ 8300,00 per jaar vanwege concurrentievervalsing voor de plaatselijke 

horeca, met daarbij een gemeentelijke subsidie. Op 2 september 2015 is de statutaire 

naam van de stichting veranderd in Stichting Bovenkerk.  

Het Bewonersplatform Bovenkerk is opgericht op 29 november 1993 op initiatief van de 

stichting Opbouwwerk Amstelveen in het kader van het buurtbeheer van de gemeente. 

Het  Dagelijks Bestuur bestond uit Piet Heemskerk (voorzitter), Johan van Rijt 

(secretaris), Ria Tates (penningmeester), Rie Gevers en Andries Jager (plv. voorzitter). 

Onderdeel van het buurtbeheer in die tijd was een buurtconciërge. De laatste was Ron 

den Held, die tot het begin van deze eeuw actief was. 

Tot het buurtbeheer behoorde ook een buurtkrant waartoe door de stichting Opbouwwerk 

Amstelveen het initiatief werd genomen in 1994. Die stichting is de uitgave blijven 

verzorgen tot en met 2013, waarna het Bewonersplatform Bovenkerk de samenstelling 

en de uitgave van de Nota Bene Bovenkerk voor zijn rekening heeft genomen.  

Tussen de Stichting Bovenkerk en het Bewonersplatform bestaat een forse overlap. Om 

meerdere redenen overwegen de bestuursleden van beide groeperingen te fuseren. Dit 

plan zal in 2021 verder worden uitgewerkt. 
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3.  Organisatie 

 

Begin 2020 is er een nieuwe penningmeester aangetreden. Voorheen had Tjakke 

Schuringa binnen de Stichting Bovenkerk een dubbelrol als secretaris/ penningmeester. 

De nieuwe penningmeester is Anouschka Bezuijen. 

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Bovenkerk is als volgt: 

Voorzitter:   de heer Rob van den Helder 

Penningmeester: mevrouw Anouschka Bezuijen 

Secretaris:   de heer Tjakke Schuringa  

Bestuurslid:  mevrouw Roelie Wierenga 

Bestuurslid:  de heer Gerard Nelis 

 

De huidige samenstelling van het bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk: 

Voorzitter:   de heer Rob van den Helder 

Penningmeester: mevrouw Anouschka Bezuijen 

Secretaris:   de heer Gerard Miltenburg  

Bestuurslid:  mevrouw Ritza Brown 

Bestuurslid:  de heer Chris van den Helder 

Bestuurslid:  de heer Dick Hermanns 

Bestuurslid:   de heer Peter Kok 

Bestuurslid:  de heer Piet Sterrenberg 

Bestuurslid:   de heer Tjakke Schuringa 

 

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding voor de 

te verrichte werkzaamheden. Vooralsnog zijn er geen vaste benoemingstermijnen voor de 

bestuursleden.  

3.1 Communicatie  

 

De werkgroep communicatie bestaat uit Edwin Barentsen, Peter Kok en Tjakke 
Schuringa. In 2020 is de communicatie van het bewonersplatform gestroomlijnd rond het 
thema Nota Bene Bovenkerk, al bijna 30 jaar de naam van onze dorpskrant, die vier keer 
per jaar verschijnt. Ook de website (https://notabenebovenkerk.nl) heeft nu die naam en 
verschijnt vaak met nieuwe informatie met daarbij de mogelijkheid voor de bewoners om 
een Nieuwsbrief te ontvangen. 
 

3.2 Duurzaamheid  

 
In 2020 is in Bovenkerk een duurzaamheidscommissie opgericht. Deze commissie 
bestaat uit Astrid van Ballegoy, Yvonne Copini, Stijn Broeder en Jan Koolhaas. Zij houden 
zich bezig met het bedenken en uitwerken van ideeën om de duurzaamheid in Bovenkerk 
te bevorderen. 

3.3 Vrijwilligers  

 

Voor de te verrichten werkzaamheden, maakt de organisatie uitsluitend gebruik van 

vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding. Er zijn naast de 

bestuursleden nog verschillende actieve vrijwilligers actief die o.a. ondersteunen bij het 

rondbrengen van het wijkkrantje de Nota Bene en de organisatie van diverse activiteiten 

zoals de Historische dag en Samen eten. 
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3.4 Vestiging en contact  

 

Het vestigingsadres van Stichting Bovenkerk is: Bosboom Toussaintlaan 28, 1187 CR te 

Amstelveen.  

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting 

Bovenkerk, het KvK nummer is 41197653. Contactpersoon voor financiële en 

administratieve zaken is mevrouw A. Bezuijen (penningmeester). De Financiële 

correspondentie vindt plaats via e-mail: anousbezuijen@gmail.com  

Voorzitter is Rob van den Helder - robvdhelder@gmail.com 

Secretaris is Tjakke Schuringa -  tschur@telfort.nl 
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4.  Financiële verantwoording 

 

De financiële verantwoording betreft de vijf subsidies die de stichting voor 2020 heeft 

ontvangen van de gemeente Amstelveen voor respectievelijk organisatie, leefbaarheid, 

activiteiten sociale samenhang, coördinatie en beheer van het Noorddamcentrum.  

 

Balans BWP 

Bovenkerk   Debet     Credit 

            

Banksaldo € 14.149,80   Eigen vermogen 2019 € 6.164,07   

      Positief resultaat € 7.985,73   

Totaal financiële 

middelen   
€ 14.149,80 

Eigen vermogen 2020   
€ 14.149,80 

            

    € 14.149,80     € 14.149,80 

            

Resultaat BWP 

Bovenkerk 
  Baten     Lasten 

Subsidie organisatie € 3.085,00   Organisatiekosten € 1.889,24   

Subsidie Leefbaarheid € 3.735,00   Leefbaarheid kosten € 2.421,29   

Subsidie Activiteiten € 3.075,00   Kosten Activiteiten  € 2.932,19   

Subsidie Coördinatie  € 6.000,00   Coördinatie kosten  € 3.469,04   

Subsidie Beheer NDC € 15.000,00   Beheer NDC  € 15.000,00   

Inkomsten/sponsoring € 5.940,00   
*Puzzels/ontdek 

Bovenkerk 
 € 5.940,00   

Inkomsten 2019 € 2.802,49         

Totaal Baten € 39.637,49   Totaal Lasten € 31.651,76    

      Resultaat (positief) € 7.985,73   

Totaal    € 39.637,49 Totaal    € 39.637,49 
 

 

 

4.1 Toelichting op de balans 

 

Het banksaldo is het bedrag wat per 31 december 2020 op de Rabobank rekening staat. 

Het eigen vermogen is opgebouwd uit het bedrag dat de afgelopen jaren niet is uitgegeven vanuit 

alle verschillende soorten bijdrages. 

Verplichting van nog uit te geven is het bedrag dat door de beperkingen van Corona nog niet is 

uitgegeven voor sociale activiteiten in 2020. De gemeente heeft besloten dat wij dit in de komende 

jaren nog mogen besteden aan nieuwe BWP initiatieven. 

4.2 Het vrije eigen vermogen 

 

Het vrije eigen vermogen is vrij besteedbaar en is als volgt opgebouwd: 

1 Saldo per 31-12-2019 € 6.164,07 

2 Positief resultaat over 2020 (Bij) € 7.985,73 

3 Saldo per 31-12-2020 € 14.149,80 
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4.3 Toelichting resultaat 2020 : Baten en Lasten 

 

Baten 

- Subsidies: de bedragen die zijn ontvangen in 2019 komen overeen met de gemeentelijke 

vaststelling van de subsidie voor dit jaar. 

- Inkomsten sponsoring: dit zijn de bijdragen van samenwerkingspartners die zijn ontvangen m.b.t. 

bepaalde specifieke initiatieven zoals de uitgaven aan de legpuzzels voor ouderen en Ontdek 

Bovenkerk. 

- Inkomsten 2019: dit zijn bedragen die in 2020 zijn ontvangen op initiatieven uit het jaar 2019. 

* De extra uitgaven aan de puzzels en Ontdek Bovenkerk zijn afgeboekt van het budget activiteiten 

Sociale Samenhang. 

 

Lasten 

- Organisatiebudget: dit zijn o.a. kosten voor de koffieochtenden, bankzaken en kosten 

website. 

- Leefbaarheid budget: dit zijn kosten m.b.t. onderhoud van- en water voor het 

pierenbadje en het drukken van de wijkkrant Notabene. 

- Sociale samenhang activiteiten budget: dit zijn bijdragen aan evenementen en 

initiatieven voor heel Bovenkerk. 

- Coördinatie budget: dit zijn kosten voor kerstacties, de herbouw van de kerk en 

andere activiteiten zoals vrijwilligersavonden. 

- Beheer Noorddamcentrum (NDC): dit is een bijdrage in de beheerskosten van het NDC 

voor langere openingstijden. 

- Puzzels/ ontdek Bovenkerk: dit zijn kosten gemaakt voor ‘hart onder de riem’ acties. 

Deze kosten zijn grotendeels gedekt door extra sponsoring inkomsten (zie baten). 

 

Door Corona konden niet alle subsidiegelden worden uitgeven. Veel activiteiten konden 

immers geen doorgang vinden. De gemeente Amstelveen heeft toestemming verleend 

om deze gelden in 2021-2022 extra te besteden aan activiteiten die de sociale 

samenhang bevorderen. 

  

4.4 Realisatie 2020  

 

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester en is afgestemd met alle 

bestuursleden. Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 (balans; staat van baten en 

lasten; liquiditeitsoverzicht) en de begroting over 2021 goedgekeurd. 

Voor de begroting van 2021 verwijzen we u naar de subsidieaanvraag 2021 en het 

wijkplan 2020-2025.   

 

Amstelveen, mei 2021 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

 

Rob van den Helder 

 

 

Tjakke Schuringa 

 

 

Anouschka Bezuijen 
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Bijlage 1: Overzicht niet-commercieel gebruik Noorddamcentrum  

 

Weekgebruik 
 

Maandag Tijd Zaal 
Aantal keren/ 

jaar 

Aantal 

personen 

Bridge soos 19.30-23.00 Legmeer-/ ½ Poelzaal 10 150 

Toneelgroep TOBO 20.00-23.00 ½ Poelzaal 15 10 

Dagelijks bestuur 

bewonersplatform 
20.00-22.30  Vergaderkamer 4 8 

Verg. Historische dag & Zomerfeest 

Young Urbanus/burenbrunch 
20.00-22.00 Vergaderkamer 10 10 

     

Dinsdag     

Weight Watchers 18.00-20.00 ½ Poelzaal 32 25 

Slagwerkgroep Bovenkerk 18.30-23.00  Poelzaal 23 15 

Amstel River Singers 20.00-23.00  Legmeerzaal 12 45 

     

Woensdag     

Koffieochtend 09.30-12.00  ½ Legmeerzaal 25 25 

Katholieke Bond van Ouderen 09.30-12.30  Vergaderkamer 15 15 

Bridgeles 09.30-12.30  ½ Legmeerzaal 10 28 

Bewonersplatform bijeenkomsten 20.00-22.30 Poelzaal 0 80 

Westend Bigband 20.00-22.30 Legmeerzaal 24 20 

Kerkdienst (as-woensdag) 9.00-10.00 ½ Poelzaal 1 40 

Samen Actief/Jeu de Boules 11.00-12.00 Poelzaal 4 10 

     

Donderdag     

Bridge soos 13.15-17.30  Legmeerzaal 10 96 

Bridge soos 13.15-17.30  ½ Poelzaal 10 52 

Bridge soos 13.15-17.30  Vergaderkamer 0 24 

Harmonie 19.30-23.00  Poelzaal 40 40 

Fellows Bigband 20.15-23.00  Legmeerzaal 40 22 

Wandelgroep 13.00-15.00  Hal (verzamelpunt) 47 16 

TRS-computergroep 20.00-23.30  Vergaderkamer 10 10 

Redactievergaderingen 20.00-22.00  Vergaderkamer 3 6 

Rijbewijskeuringen  9.00-17.00 Vergaderkamer 21 15 

     

Zaterdag     

Kerkdienst 19.00-20.00  Legmeerzaal 3 50 

Zondag     

Kerkdienst 

Kerkdienst (Corona) 
9.15-12.45 Poelzaal 

12 

22 

150 

30 
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Jaargebruik 

 

Aantal 

keren/ 

jaar 

Aantal 

personen 

Bridge dag  0 170 

Toneeluitvoeringen TOBO  0 100 

Toneel repetitiedagen 2 12 

Ledenvergadering TOBO 1 20 

Ledenvergadering KBO 0 50 

Ledenvergadering St. Caecilia 0 25 

Ledenvergadering St. Barbara 0 30 

Kerstviering KBO 0 100 

Zomerfeest 0 200 

Music all in 0 100 

Rock Urbanus 0 400 

Klaverjasavonden 1 40 

Nieuwjaarsreceptie KPN-senioren 1 90 

Belastingservice CNV 3 40 

Belastingservice KBO N-H 2 50 

Coaching dagen ARS 0 50 

Young Urbanus 0 250 

Oliebollentoernooi Bridge 0 180 

Bestuur stichting Bovenkerk 2 7 

Tablet-cursus inloop 1 10 

Bovenkerk versus Ouderkerk Bandjesavond 0 250 

Concert Harmonie 1 150 

Play Inn Concertina’s 1 60 

Historische Dag 0 750 

Samen Eten 3 120 

Accordeon Concert 1 150 

CNV spreekuur 0 5 

Stembureau 0 ? 

CNV info-avond (cybercriminaliteit) 0 30 

Plus-klas info-avond 0 80 

EHBO-cursus (Livis) 14 10 

ATH (Amsterdamse Tram Harmonie) repetitie 1 40 

VvE  vergaderingen 10 30 
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Aantal 

keren/jaar 

Aantal 

personen 

GGD diverse bijeenkomsten 4 15 

Vergadering St. Barbara (begraafplaats) 0 30 

Munt-taxatie dag 0 120 

NOVA examens 0 700 

NOVA diploma uitreiking 0 700 

Eindmusicals groep 8 (opnamen) 8 30 

KBO busreis ontvangst 0 50 

Opschoondag Bovenkerk 1 15 

KPN gepensioneerden activiteitenmiddag + lunch 0 80 

Zonnepanelen informatieavond 0 150 

Kerkdiensten Pasen/Hemelvaart/Pinksteren 4 30 

Kerkdiensten Kerst & Oud en Nieuw 2 30 

Uitvaarten  11 30 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 


