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Bestuursverslag 
Doelstelling 
“Stichting de Zandse Kerk” is opgericht op 11 december 2014 om de Zandse Kerk te 
behouden als cultureel historisch erfgoed van Huissen ’t Zand. Dat doel willen we bereiken 
door inkomsten te genereren uit het gebruik van het karakteristieke kerkgebouw als 
ontmoetingsplaats voor bestemmingen op maatschappelijk-, cultureel- en zorggebied. 
Daartoe organiseert de Stichting jaarlijks diverse activiteiten. 
  
Activiteiten 
 
Het afgelopen jaar was een jaar zoals niemand had verwacht. Corona haalde een streep 
door al onze activiteiten en plannen. Diverse grote activiteiten werden gecanceld zoals Dag 
in Aandacht, Bevelander Cultuurprijs en de Stadsquiz Huissen van de Rotaryclub. Vanaf 
maart vonden er geen activiteiten meer plaats in de kerk. Natuurlijk hebben we de kerk 
‘coronaproof’ gemaakt, zodat uitvaarten wel konden plaatsvinden. Door het niet doorgaan 
van activiteiten waren de inkomsten dit jaar een stuk lager dan voorgaande jaren, maar dat 
hebben we gelukkig kunnen compenseren door lagere kosten zodat we ook dit jaar positief 
konden afsluiten met een klein resultaat. We blijven echter optimistisch en we zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. In oktober hoorden we van de gemeente dat we het 
aantal evenementen mogen uitbreiden naar tien. We gaan kijken hoe we hier handen en 
voeten aan gaan geven. 
 
De Zandse Kerk 
 
Door Covid-19 heeft de voortgang van werkzaamheden aan en rondom het kerkgebouw de 
nodige vertraging opgelopen. Nog wel gerealiseerd zijn de ringleiding voor slechthorenden in 
de vloer van de kerk en een helling bij de achterdeur in de keuken. 
Voor volgende jaar staan enkele projecten op de rol. De subsidie om de entree door middel 
van een glazen deur aan te passen is binnen en dit kan gerealiseerd gaan worden. 
Daarnaast willen we nieuwe geluidsapparatuur plaatsen, de desk voor de bediening van licht 
en geluid vernieuwen, de kelder als werkplaats inrichten en bestrating achter de kerk 
aanbrengen. 
 
Organisatie 
 
Stichting de Zandse Kerk was dit jaar geselecteerd voor het traject 
Verenigingsondersteuning van Rabo Club Support. Via dit traject kregen wij een 
verandercoach en marketingdeskundige toegewezen om onze ambities verder uit te werken. 
Dit hebben wij gedaan samen met een aantal vertegenwoordigers van verenigingen en 
inwoners van het Zand in Huissen. Gezamenlijk hebben wij een kompas voor de toekomst 
gemaakt op basis waarvan wij strategische keuzes kunnen maken en kunnen bouwen aan 
het voortbestaan en de groei van de Zandse Kerk. 
 
Er is voor gekozen om met 4 clusters te gaan werken te weten uitvaart, horeca, facility en 
onderhoud gebouw/beeld en geluid. Daaroverheen is nog een cluster die alle randzaken 
voor zijn rekening neemt. Ieder cluster heeft zijn eigen specifieke taken en ook 
verantwoordelijkheden. Daarnaast is er voor elk team een clusterhoofd aangewezen die 
sturing geeft aan zijn team. De clusterhoofden hebben hun taken in deze moeilijke periode 
voortvarend en naar volle tevredenheid opgepakt. 
 
  



 
 

Bestuur 
 
De bestuurssamenstelling is ook veranderd. Helaas heeft Jos Jeurissen zijn 
voorzittershamer neergelegd. In 2013 was hij een van de initiatiefnemers en aanjagers voor 
het behoud van de Zandse Kerk. Vanaf de oprichting 11 december 2014 tot 1 september 
2020 is hij voorzitter geweest van de Stichting. Ook Jan Jeurissen moeten wij als 
penningmeester missen. Hij is vanaf de oprichting van de Stichting betrokken geweest. Wij 
danken beiden voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
Verwachting voor 2021 
 
We hopen dat het vaccinatieprogramma snel van start gaat en wij al onze plannen en 
activiteiten weer op kunnen pakken, o.a. het starten van een Alzheimer Café en het 
organiseren van een inspiratiemiddag over dementie en natuurlijk de maandelijkse 
koffieochtenden. Maar we houden ook rekening met het scenario dat de lock down 
voortduurt. In dat geval zullen er naar verwachting veel uitvaarten blijven plaatsvinden en 
kunnen wellicht geen activiteiten en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. 
 
Tot slot 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze vrijwilligers. Zij hebben al het mogelijke gedaan en 
ervoor gezorgd dat de uitvaarten goed verliepen. Het is fijn dat we altijd op hen kunnen 
rekenen. 
 
Het bestuur, 
 
Huib Fienieg (voorzitter),  
Annelies van Ditshuizen (secretaris), 
Nick Hubers (waarnemend penningmeester), 
Danny Schluter (facilitaire zaken), 
Elise Werkman (communicatie), 
Herman Geerts (activiteiten, subsidie- en fondsenwerving), 
Jaap Hendriksen (lid). 
 
Nick Hubers is bevoegd bij ontstentenis of belet van de bestuurders. 


