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ONDERHOUD LUTHERSE KERK

door: Irene Laan

Uw jaarlijkse donatie fiscaal volledig aftrekbaar? Vanaf 2014
kan dat heel eenvoudig. Er zijn 2 soorten giften: gewone gif
ten en periodieke giften. Voor het aftrekken van gewone en
periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

• Gewone gift
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Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag is 1 % van uw gezamenhijk verzamelinkomen,
met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit
drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken
dan het maximum. Dat is 10% van uw gezamenlijk ver
zamelinkomen.

• Periodieke gift

Op dit moment wordt uw gift als een periodieke gift aangemerkt
als:
• u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris;
• u regelmatig (minstens I keer per jaar) bedragen over

maakt naar de ANBI die in de notariële akte wordt
genoemd;

• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt

naar dezelfde instelling. De gift stopt uiterlijk bij uw
overlijden;

• de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Een groot voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempel
of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt.
Vanaf 2014 is de notariële akte niet meer vereist. Vanaf 1 januari
2014 is de notariële akte niet langer noodzakelijk. Er kan worden
volstaan met een onderhandse akte. Dat is een overeenkomst
tussen u en onze stichting. Bedoelde tekst van deze overeen
komst hoopt de belastingdienst in december van dit jaar te produ
ceren. Zodra dit het geval is, zullen wij op onze site een voor
ingevulde overeenkomst opnemen. Het enige dat u nog moet
doen is uw gegevens en het bedrag dat u gedurende de komen
de 5 jaar aan ons wil schenken op de overeenkomst invullen en
deze na ondertekening naar ons opsturen.

(vervoig op volgende pagina)
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Na ondertekening door ons, sturen wij de over
eenkomst weer naar u retour. U kunt deze ook bij
onze secretaris Hielco van der Zee opvragen.
Zijn adres is Boerewagen 44, 1625 HB Hoorn,
telefoon 0229-233540.

Rekenvoorbeeld: als u zich verplicht om de ko

mende 5 jaar € 50 per jaar aan ons te schenken
dan is de voHedige € 50 aftrekbaar. Omdat wij
een culturele ANBI zijn, wordt dit bedrag met 25%
verhoogd. Het aftrekbare bedrag is dan € 62,50.
Bij een belastingtarief van 42%, ontvangt u via de
belastingdienst € 26,25 terug. Op deze manier
kost de betaling van € 50 u nog maar € 23,75.
Wellicht is dit een reden om uwjaarlijkse bijdrage
lets te verhogen.

ONDERHOUD LUTHERSE KERK door: het bestuur

Nadat in 2012 al het nodige onderhoud aan de
dakgoten van de kerk is uitgevoerd, de zinken
goten aan de rechterzijde en achterkant wer
den van nieuw zink voorzien, is nu de linker
goot aan vervanging toe. Ook deze goot heeft
last van putcorrosie. Dit zijn hele kleine gaat
jes in het zink waardoor lekkage kan ontstaan.
De oorzaak van dit euvel zijn verwering en
zure regen.

Bij de inspectie van Monumentenwacht Noord
Holland bleek tevens dat in deze goot de expan
siestukken zijn verdroogd. Expansiestukken in
een goot zijn noodzakelijk om het uitzetten bij
warmte en het krimpen bij koude op te vangen.
De krachten die bij het uitzetten en krimpen vrij
komen zijn zo krachtig dat zonder expansiestuk
ken het zink van de goot zou scheuren met alle
gevolgen van dien.

Ook de koperen goot aan de voorzijde vraagt
onze aandacht. Enkele gesoldeerde naden heb
ben losgelaten. 00k daar zullen expansiestukken

voor een oplossing moeten zorgen. In de kap van
het gebouw is een actieve houtworm geconsta
teerd. Gelukkig geen bonte knaagkever. Dat
beestje lust hoofdzakelijk eikenhout. En de kap
van de Lutherse Kerk bevat geen eikenhout. Een
gespecialiseerd bedrijf, van Lierop, gaat nu
onderzoek doen en zal een rapport uitbrengen.
Bestrijding van de houtworm is noodzakelijk ter
voorkoming van verdere uitbreiding van dit euvel.

De dakkapellen zijn aan de buitenkant geschil
derd. Het kostte de schilder de nodige acrobati
sche vaardigheid cm deze werkzaamheden
op een veilige manier ult te voeren. 00k de
scharnieren van de dakkapellen zijn gesmeerd
zodat de ramen weer gemakkelijk te bedienen
zij n.

En zo blijft er altijd sprake van onderhoud wat
onze aandacht vraagt en uitgevoerd dient te wor
den. Als de Stichting het onderhoud tijdig signa
leert en te lijf gaat, kan zij hoge kosten voor de
toekomst wellicht besparen.

DE STICHTING BEHOUD LUTHERSE KERK HOORN
GAAT DIGITAAL
Per I januari 2014 wijzigt de zogenaamde ANBI
wetgeving en moet onze stichting veel informatie
digitaal beschikbaar stellen. Dit betreft onder
andere informatie over onze doelstelling, beleids
plan, beloningsbeleid, financiën, de bestuurs
samenstelling etc.
Aangezien wij geen elgen website hebben om
deze informatie op te plaatsen, hebben wij ons
aangemeld bij www.transparante-anbi.nl. Als u
deze site opzoekt, dan vindt u op de homepagina

het onderwerp zoek ANBI. Indien u dan invult
Stichting Behoud Lutherse kerk Hoorn dan komt
u op onze site.Naast deze verplichte gegevens
zullen we ook onze bulletins en de onder
handse schenkingsakte waarover u elders in dit
bulletin kunt lezen op de site plaatsen. Sinds
enkele weken is de Stichting Behoud Lutherse
Kerk Hoorn ook via email te bereiken.
Ons emailadres is:
stbehoudluthersekerkhoorn@outlook.com.



VAN DE PENNINGMEESTER
door: John Lamers

In juli van dit jaar ontving de Stichting de laatste
subsidie inzake de BROM-regeNng. Jarenlang
hebben wij onderhoudsbedragen voor moeten
schieten alvorens hierover subsidie te ontvan
gen. Inmiddels is de BROM-regeling vervangen
door de BRIM-regeling hetgeen een grote verbe
tering is. Op de eerste plaats omdat er eerder
subsidie wordt toegekend en op de tweede plaats
omdat het percentage subsidie is verhoogd van
50% naar 60%.
Het nadeel is dat er een enorme vraag naar deze
subsidie is ontstaan. Zo zeer zelfs dat er notarieel
geloot moet worden wie hiervoor in aanmerking
komt. Het is daarom voor de Stichting Behoud

Lutherse kerk afwachten of zij in 2016 hiervoor
inloten. Dus duimen maar! 00k dit jaar is het
nodige onderhoud uitgevoerd, zie hiervoor het
versiag van uw bestuur. De vergrijzing van ons
donateurs bestand baart het bestuur zorgen. Wij
roepen u hierbij dan ook op om in Uw vrienden
of kennissenkring eens na te gaan of er wellicht
belangstelling bestaat om donateur van onze
Stichting te worden. Middels ons bulletin worden
zij dan tweemaal per jaar op de hoogte gehouden
van het reilen en zeilen van onze Stichting. Maar
wat veel belangrijker is: het aanschouwen van
een prachtig gerestaureerd pand. BIijft ons a.u.b.
steunen, het kerkgebouwheeft het hard nodig.

DE VERENIGING WESTFRIESE MONUMENTALE KERKEN
door: Hielco van derZee

Twee keer per jaar, in het voorjaar en het
najaar, vindt de vergadering plaats van de
Vereniging van Wesifriese Monumentale
Kerken. Verschillende kerken zijn bij deze
vereniging aangesloten. Er komen trouwens
steeds meer kerken bij, want de bijeenkom
sten van de Vereniging zijn zonder uitzonde
ring steeds interessant en nuttig.

Uiteraard is ook onze Stichting bij deze vereni
ging aangesloten en we hebben het gevoel dat
we bij iedere vergadering wel iets hebben
opgestoken. Er wordt telkens in een andere kerk
vergaderd, zodat we de afgelopen jaren al heel
wat kerken hebben leren kennen. ledere ver
gadering wordt namelijk besloten met een
rondleiding door de gastvrijheid verlenende kerk.

De afgelopen vergadering vond plaats in de
Oosterkerk en daar kwa men thema’s aan de orde
die van groot praktisch belang waren. Hoe vra
gen we subsidies aan en wie kan ons daarbij
helpen? Hoe zit het met de nieuwe vereisten voor
de ANBI status? Hoe komen we aan een ver
bruiksvergunning en hoe moet het ontruimings
plan eruit zien? Ook technische problemen ont
breken noolt: eeuwig uitslaande muren met afval
lend stucwerk, de nimmer definitief gewonnen
strijd tegen de knaagkever enz. enz. In de prak
tijk is het steeds nuttig om ervaringen en

deskundigheid ult te wisselen. Er mag trouwens
vermeld worden dat de Stichting Behoud
Lutherse Kerk hierbij een waardevolle stem kan
laten horen. Dat komt in de eerste plaats door
onze penningmeester, John Lamers, die samen
met Jan Piet van der Knaap aan de wieg van
ontelbaar veel stichtingen en kerkrestauraties
heeft gestaan en als geen ander de weg weet in
de jungle van de subsidies. Zijn stem heeft nog
steeds groot gezag. Voeg daarbij eveneens onze
voorzitter, die zich steeds meer begint te ontpop
pen als dé vraagbaak op het gebied van die
belastingen die met de exploitatie van kerkge
bouwen te maken hebben. Haar kennis kan ook
aan de Vereniging Wesifriese Monumentale
Kerken ten goede komen.

Als Stichting zijn we daar gelukkig mee, want het
gaat niet alleen om onszelf maar om de hele
schat aan monumentale kerken in West
Friesland. Ze zijn er nog steeds, maar ze moeten
ook blijven.

Het zal duidelijk zijn: de Vereniging Westiriese
Monumentale Kerken levert een waardevolle
bijdrage aan ons aller strijd om cultuurbehoud.
Alle lof hierbij voor mevrouw Dekker en de heer
Bankert, die al vele jaren als voorzitter en secre
tans voor een uitstekend werk- en vergader
klimaat weten te zorgen.



EEN NIEUWE ACCEPT-GIROKAART
door: John Lamers, penningmeester

Het bankwezen in Europa moet gebruik maken
van een nieuwe nummering van de bestaande
bankrekeningen. 00k in Nederland moet dit
gebeuren en wel met ingang van 1 januari 2014.
Tot I februari 2014 zullen de oude formulieren
door de banken nog verwerkt worden, daarna
zullen de banken de oude exemplaren niet meer
in behandeling nemen. Vóór uw bestaand bank
rekeningnummer komen een aantal letters en cij
fers. Als het een rekening bij een Nederlandse
bank betreft, en dat zal vrijwel altijd het geval
zijn, wordt het nummer geopend met de letters
NL gevolgd door twee cijfers en dan uw bankre
keningnummer voorafgegaan door het cijfer 0.
Dat is Uw nieuwe IBAN nummer. Dit nieuwe
IBAN nummer gelieve u in te vullen op de
accept-girokaart indien u hiervan gebruik maakt.
Het gevoig was dan ook dat de Stichting nieuwo

accept-girokaarten heeft moeten laten drukken
omdat het oude formulier vakjes tekort kwam om
het IBAN nummer een plaats te geven.
Ons dringend verzoek aan de donateurs is om
oude accept-girokaarten met plaats voor 10 yak
jes van uw bankrekeningnummer te vernietigon
en alleon nog maar do nieuwe kaarten te gebrui
ken waarop 18 vakjes vermeld staan. U kunt dat
zien op de nieuwe accept-girokaart. Immers
boven deze 18 vakjes staat vermeld: van bank
rekening (IBAN).
Zoals altijd sturen wij bij elk bulletin een accept
girokaart mee omdat or donateurs zijn die
hun/haar donatie in gedeelten overmaken.
Bovendien is het voor uw penningmeester zeor
lastig om na te gaan wie er wel of nog niet haar
of zijn donatie voldaan heeft. Met vertrouwen zie
ik uw donatie tegemoet.

DE OPEN MONUMENTENDAG 2013
door: Hielco van der Zee

“Macht en Pracht”, zo luidde het centrale thema
van de Open Monumentendag 2013. Het bestuur
van de Stichting Behoud Lutherse Kerk wil u niet
verhelen dat het een tikje bezorgd was toen dit
thema bekend word gemaakt. Macht en Pracht,
inderdaad, Hoorn is daarmee rijk gezegend.
Pronkgebouwen te over, met schitterende into
rieurs. Getuigen van een rijk en machtig verle
den. Zou onze Lutherse Kerk daarbij misschien
niet wat magertjes afsteken? Macht?, nee. Maar
dat mag ook niet. Een kerkgebouw dient spin
tuele en zedelijke waarden te vertolken en dat
zijn in het geval van hot Lutheranisme nedenig
heid, menslievendheid en tolerantie. Pracht mis
schien? 00k niet echt. Wel charme, intimiteit en
authenticiteit, waardoor ons kerkgebouw als een
kostelijk en uniek monument kan worden erva
ron. Ziet u? Wij als bestuur weten het wel, maar
zouden de bezoekers het ook weten? Voeg daar
bij nog do omstandigheid dat hot op die 14e Sep
tember bijzonder druilerig en regenachtig weer
was en ieder kan begrijpen dat het bestuur
vreesde voor een laag bezoekersaantal.

• De feiten logenstraften onze vrees

gon. Bezoekers die vrijwel allemaal langer in de
kerk bloven dan we de vorige jaren gewend
waren. Onze vrijwilligers kwamen zo ook aan hun
trekken, want nu konden zij, meer nog dan in do
afgelopen jaren, naar hartelust vertellen over do
geschiedenis van hot kerkgebouw en konden zij
de bezoekers uitleg geven over de vole fraaie
aspecten van hot interieur en hot orgel. Dit viel bij
allen zeer in do smaak. Belangstellenden konden
bij onze organist, do heer Blok, eveneens terecht
om uitleg te krijgen over hot orgel en do gespeel
de muziek. Do hoer Blok was ook dit jaar voor
onze kerk eon substantiële factor voor hot succes
van de Open Monumentendag. Hij speeldo do
gehele dag door en bracht eon sprankelend en
voelzijdig repertoire ten gehore, waardoor do
passanton onze kork worden binnengelokt om
vorvolgons Iangdurig in do kork to blijvon luiste
ren. Voor ons gold dus niet dat wij reeds halver
woge do middag do poort kondon sluiten.
Integendeel! Hot bezook bleof tot hot laatst toe
binnenkomon. 00k op doze Monumentendag
hoeft de Lutherse Kork zich van haar bosto zijde
laton zion. Zo hooft do waardering on bowondo
ring geoogst van alle bezoekers die haar als een
van do mooiste en zuiverste gebouwon van
Hoorn hobbon envaren.We mochten moor dan 200 bezoekers ontvan


