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Werknaam: stichting Barbara 

 
Post-/contactadres: 

Gert Wisselink 
De Berken 14, 

7948 AX Nijeveen 
Tel. 0522–491650 

e-mail : gert.wisselink@gmail.com 
 

Rabobank Nijeveen nr: NL14 RABO 01153.53.755 
 
Missie/doelstelling. 
 
Barbara is een stichting die zich ten doel stelt gelden bijeen te brengen die dienen ter 
ondersteuning van het onderhoud en de inrichting van de gebouwen van de Hervormde 
Gemeente aan de Dorpsstraat te Nijeveen (uit artikel 2, lid 1 van de akte van oprichting in 
2005).  
Dit magnifieke dorpsgezicht mag in de toekomst niet teloor gaan, vindt het bestuur en vele 
(oud)dorpsgenoten met ons. 
De kerk is een zogenoemde schuurkerk uit 1477, mag bestempeld worden als een cultureel 
erfgoed en is mede gezichtsbepalend voor het dorp Nijeveen. Het bijgebouw draagt in de 
volksmond de naam ‘jeugdgebouw’ en was de eerste lagere school van Nijeveen. Het 
achterste gedeelte is het zogenoemde armenhuisje van vroeger. 
Achter het kerkgebouw bevindt zich een kerkhof, waar ook twee columbaria zijn 
aangebracht. 
Meer informatie over het gebouw en het orgel is te vinden op www.hervormdegemeente 
nijeveen.nl 



Inkomsten(afgerond):                           2015              2016      

Boekenmarkt                                      4092  4009         

Voor ondersteuning bibliotheek      600  ------ 

Donateurs                          3270  3374 

rente      108           33 

rondleidingen            ------      85  

                                                           

Totaal                           8070     7503 

 

Uitgaven (afgerond): 

kosten boekenmarkt      169  400 

administratiekosten  en website         68    18 

bankkosten         160     147 

2x periodiek, drukkosten en verzendkosten    516   375 

overige            63     ---- 

bijdrage voegwerk kerk                          10.000     ---- 

bijdrage aanbrengen trap jeugdgebouw     572      ---- 

Totaal                              11.548  940 

 

        

Saldo op de spaarrekening per 31-12                    3022             6931                                                        

Saldo rekening courant per 31-12                       411             3094 

 

Toelichting op inkomsten.                                                                                                                                                      
Nieuw in 2016 waren de rondleidingen die wij mochten verzorgen voor deelnemers aan een 
familiereünie en voor een excursie van een kerkelijke gemeente.                                                                                                      

Toelichting op de uitgaven. De kosten voor de boekenmarkt zijn sterk gestegen, omdat wij 
een groter aantal tafels voor de verkoop van de boeken nodig hadden. .Verder valt op dat er in 



2016 geen geld beschikbaar is gesteld aan het college van kerkrentmeesters.  De voorgenomen 
schilderwerkzaamheden konden vanwege de vroeg invallende vorst niet worden uitgevoerd. 

De jaarlijkse controle op de financiën wordt vindt plaats door een wisselend   financieel deskundige 

uit de Hervormde Gemeente en een wisselend bestuurslid, anders dan de penningmeester.                                                                                                                                                                   

Het vermogen.                                                                                                                                                                                                             

Het totale vermogen wordt gevormd door het bedrag op de spaarrekening en op rekening courant 

rekening  31-12-201 zijnde respectievelijk  € 6931 en € 3094.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De stichting Barbara heeft geen roerende of onroerende bezittingen. Voor het administratief laten 

functioneren van de stichting wordt gebruik gemaakt van privé bezittingen van de bestuursleden. 

Verbruiksmateriaal zoals enveloppes, postzegels en acceptgiro’s  worden in één  keer afgeschreven.                                                                                                                                                  

Beleidsplan voor de korte termijn                                                                                                                              

De adviezen in de bijlage van momumentenwacht Drenthe  zijn inmiddels voor een belangrijk deel 

uitgevoerd.  In 2016 is het geplande schilderwerk niet uitgevoerd.                                                                                                                                 

Voor 2017 staan de volgende activiteiten op de rol:                                                                                                                                                   

*Kerk .  In de loop van 2016 werd duidelijk dat de verwarmingsinstallatie van de kerk na 40 jaar 

gebreken begon te vertonen. De oorzaak van het niet goed functioneren is onderzocht. Vastgesteld 

werd dat water uit de installatie verdween. Het bestuur van Barbara heeft geld gereserveerd om de  

bij te dragen aan het onderzoek en aan het mogelijk herstel.                                                                                                                                                                                                                                       

*Verenigings-/jeugdgebouw en armenhuisje                                                                                                                                                

-  in 2017 wordt nu het  schilderwerk uitgevoerd aan de westzijde van het jeugdgebouw, alsmede de 

reparatie van de dakgoten van het gehele jeugdgebouw. Geschatte kosten €  3.000 

Bestuur 
Het bestuur werd in 2015 gevormd door: 
Geke Moes,    voorzitter 
Gert Wisselink,   secretaris/penningmeester 
Rita de Groot    donateursadministratie en eindredactie periodiek 
Machiel Diever  contactpersoon voor de Hervormde Gemeente Nijeveen 
Jolanda Nijmeijer,  algemeen adjunct 
Meindert van Staalduinen,  coördinator boekenmarkt 
Arend Withaar,   algemeen adjunct 
Ook in 2015 kregen leden van het bestuur geen beloning of onkostenvergoeding voor hun 
activiteiten. De bestuursvergaderingen vonden bij toerbeurt plaats bij de leden van het 
bestuur thuis 

 

Bijlage.                                                                                                                                            

Samenvatting van het inspectierapport van Monumentenwacht Drenthe 2012. 
Voor de kerkrentmeesters heeft Momumentenwacht Drenthe een inspectierapport 
geschreven over de staat van onderhoud waarin zich de gebouwen van de hervormde 
gemeente in Nijeveen bevinden. In het rapport van de Monumentenwacht zijn de kerkelijke 
gebouwen verdeeld in jeugdgebouw en kerk. Voor beiden gebouwen, kerk en jeugdgebouw, 
zijn de  waarnemingen ondergebracht in de rubrieken -gevels-, -daken- en -interieur-. Het 



onderhoud wordt aangeduid met -goed-, -redelijk-, -matig- en -slecht- .   
Voor het jeugdgebouw staan de volgende resultaten vermeld:  
van de 75 waarnemingen zijn er goed 25 (33%), redelijk 29 (39%), matig 15 (20%) en slecht 6 
(8%).   
Voor de kerk met 82 waarnemingen geldt goed 29 (34%), redelijk 36 (43%), matig 14 (16%) 
en slecht 6(7%).  
Op het eerste gezicht lijkt dit resultaat nog wel mee te vallen, maar alle punten worden in 
het rapport ook nader omschreven en worden aanbevelingen gedaan voor herstel. Als u dat 
leest moet er nogal wat gebeuren, zij het dat niet alles in één jaar hoeft. 
Om dit artikel niet te lang te laten worden, vermelden wij een paar punten die direct 
aangepakt zouden moeten worden. 
Voor het jeugdgebouw: 
Gevels: 

schouderstukken vastzetten en de aansluiting met het metselwerk waterdicht afvoegen. 
Daken: 

gootbekleding westzijde vervangen 
Interieur: 
      de balkkoppen zijn door houtrot aangetast en zullen vervangen moeten worden.  
Voor de kerk: 
Gevels: 
 de gevels aan de zuidzijde dient geheel opnieuw gevoegd te worden, daar anders stenen 
bij  vorst kapot gedrukt worden. 
 ter hoogte van het maaiveld is de lintvoeg voor een groot gedeelte uitgesleten. 
Daken: 
 gaaswerken voor de galmgaten dienen vervangen te worden door een koperen frame 
met rooster, vlak met de buitengevel. 
Interieur: 
 meerdere losliggende en gescheurde plavuizen. 
 
De kerkrentmeesters zullen nu een onderhoudsplan met bijbehorende kosten maken. Veel 
werk zal ook worden  uitgevoerd door eigen krachten, maar de vakman zal er zeker aan te 
pas moeten komen. 
Gebouwen die eeuwenlang door onze voorouders zijn onderhouden, mogen niet 
verwaarloosd worden: het verwaarlozen van het eigen erfgoed is slechte reclame voor het 
dorp Nijeveen. 
Barbara zal naar vermogen (letterlijk!) aan dit plan meewerken. 
 
 

 


