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Verslag over het jaar 2022 

De Stichting Vrienden van de Johanneskerk stelt zich ten doel om na de restauratie van 2020/21 de 

niet kerkelijke exploitatie van de Johanneskerk op zich te nemen. Er is in 2021 een convenant met de 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes opgesteld waarin de uitgangspunten voor de onderlinge 

samenwerking zijn vast gelegd. De Stichting Vrienden van de Johanneskerk is eind verantwoordelijk 

voor de exploitatie en programmering. 

Het is de intentie dat het Stichtingsbestuur uit 5 personen zal bestaan en ondersteund zal worden 

door en event manager. Geconstateerd moet worden dat dit in 2022 niet is gerealiseerd. Aan het 

begin van het verslag jaar is een volledig nieuw bestuur aangetreden.  Het huidige bestuur bestaat uit 

vier leden, drie vanuit de PGLE en een vanuit de Gemeente.  De vacature van secretaris staat open en 

zal ingevuld worden vanuit de Gemeente Laren. Het bestuur is het afgelopen jaar om de drie weken 

bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. 

In het bestuur van de  Vriendenstichting hadden in het verslagjaar zitting: 

Nicolai Gelissen, voorzitter 

Sebastiaan de Jong, penningmeester 

Aernout van der Gaag, bestuurslid 

Fred Drukker, bestuurslid 

Het is nog niet gelukt om een event manager aan te trekken zoals vermeld onder punt 13 van het 

convenant. Er heeft regelmatig communicatie plaatsgevonden over activiteiten met de voorzitter van 

het College van Kerkrentmeesters van de PGLE.  

Belangrijke event voor de Vrienden was het “Thank You All” concert van Jaap van Zweden, dat op 20 

juni in het Singer theater heeft plaatsgevonden. Dit was het moment om de Vrienden te bedanken 

voor hun ruime bijdrage. Zonder de steun van de Vrienden was de restauratie van de Johanneskerk 

niet mogelijk geweest. In totaal is er door de Vrienden circa 550.000 euro opgebracht. Dit bedrag is 

voornamelijk besteed aan de restauratie van het interieur van de kerk.  

Ook dit jaar hebben vele Vrienden de Johanneskerk wederom een donatie gegeven voor het in stand 

houden van dit  monumentale erfgoed. Dit bedrag is voornamelijk besteed aan het plaatsen van een 

metalen informatiepaneel aan de Naarderstraat. Vrienden ontvingen het afgelopen jaar 3 keer een 

Nieuwsbrief met de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in en rond de Johanneskerk. 

In 2022 hebben er verschillende niet-kerkelijke activiteiten in de Johanneskerk plaatsgevonden, 

waaronder een diner, meerdere Jazz concerten, een expositie, meerdere lezingen, meerdere 

boekpresentaties, repetities en uitvoeringen van een zangkoor en een drietal rouwdiensten. Deze 

activiteiten zijn zeer goed verlopen, maar hebben wel de nodige tijd en aandacht van vrijwilligers en 

bestuur gevraagd.  

In 2022 is een omzet uit exploitatie gerealiseerd van 8.093 euro. Hiermee is de in 2021 opgestelde 

omzet verwachting niet gerealiseerd. Daarnaast zijn er donaties ontvangen voor een totaal bedrag 

van 8.427 euro. Hiermee is het informatiepaneel voor de kerk aangeschaft. Het operationeel 

resultaat komt uit op 3.773 euro. 

De ervaringen van het afgelopen jaar hebben geleerd dat er in Laren en omgeving voldoende 

horecagelegenheden zijn die actief de markt bewerken voor het aantrekken van feestelijke events.  



Het aanbod van de Johanneskerk is zeker aantrekkelijk voor een specifiek segment. Het is een 

stijlvolle locatie voor een event van 40 – 80 man. Het is belangrijk dat deze boodschap via website, 

sociaal media en andere kanalen consequent uitgedragen wordt. 

De meest interessante segmenten zijn de rouwdiensten en de trouw festiviteiten. Marktpartijen zijn 

bereid een goed tarief te betalen als de locatie beschikbaar is. Hier ligt ook meteen de uitdaging. Een 

rouwactiviteit wordt pas een week van te voren gereserveerd, terwijl een trouwerij zeker een jaar 

van te voren wordt geregeld. Voor de culturele activiteiten is een actieve markt benadering nodig en 

een attractieve tariefstelling.  

Voor de horeca invulling is er een goede niet-exclusieve samenwerking met Brasserie Mauve. 

Doordat het restaurant aan de overkant van de straat ligt is de catering vrij eenvoudig te organiseren.  

In 2022 zijn de volgende acties genomen om de exploitatie naar de toekomst verder te ontwikkelen: 

- Er is een beleidsplan 2023 -2025 opgesteld 

- Er is een begroting 2023 opgesteld en er zijn tarieven beschikbaar. 

- De jaarafrekening 2022 is gereed 

- Het convenant met PGLE is getekend 

- Er ligt een flyer over de Johanneskerk als eventlocatie 

- Er zijn persberichten uitgegaan en posters geplaatst 

- Er zijn Nieuwsbrieven uitgestuurd en er is een donatieverzoek gedaan 

- De Johannes kerk is actief op sociale media (Facebook en Instagram) 

- Er zijn commerciële relaties gelegd met lokale horeca 

- Verschillende partijen zijn benaderd voor lezingen, tentoonstellingen en 

afscheidsbijeenkomsten. 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Vrienden, de PGLE en de Gemeente Laren. De 

financiële rapportage vindt aan het begin van het volgende jaar plaats. Het beleidsplan geeft richting 

aan de voorgenomen activiteiten en inspanningen. Het beleidsplan 2023-2025 zal jaarlijks worden 

geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk – Laren 

Fred Drukker 

Januari 2023 

 

 

 

 

 

 

 



Winst en Verlies rekening 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften 8.427          

Huur exploitatie:

Uitvaarten 2.990          

Partijen 1.419          

PGLE 1.200          

Huur repetities / concerten 870             

Lezingen 774             

Huur tentoonstellingen 590             

Huur diners 250             

Totaal huur exploitatie 8.093          

Ontvangen lijfrentes 48.620        

Afgedragen aan PGLE -48.620      

Totaal lijfrentes -              

Totaal inkomsten 16.520        

Huur gebouw 7.500          

Wervingskosten 2.427          

Inzet koster 2.344          

Bankkosten 217             

Verzekeringen 192             

Representatie 68                

Totaal kosten 12.748        

Operationeel resultaat 3.773          

Aanschaf informatiepaneel -5.404         

Onttrekking uit doestellingsreserve 1.631          



Balans per 31 december 2022 

 

 

 

31-12-2022 31-12-2021

ACTIVA

ING betaalrekening 128             1.761         

ING spaarrekening 50.000       50.000       

Totaal Activa 50.128       51.761       

PASSIVA

Nog te betalen PGLE 101.380     150.000     

Afgedekt door lijfrentes 97.240       145.860     

Totaal 4.140         4.140         

Doestellingsreserve

Saldo 1-1 47.619       

Onttrekking -1.631        

Saldo 31-12 45.988       47.619       

Lening

Per saldo als passief -              2                 

Totaal Passvia 50.128       51.761       


