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Jaarverslag 2004 Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel 
 
Op dinsdag 20 januari in het jaar 2004 werd ten kantore van Böggemann Notarissen te 
Amstelveen de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel opgericht. De akte van oprichting 
werd verleden ten overstaan van notaris A.J. Kolhoff. De Stichting heeft haar statutaire zetel 
in Ouderkerk aan de Amstel, gemeente Ouder-Amstel. 
 
Het doel van de Stichting is financiële middelen bijeen te brengen ter ondersteuning van de 
restauratie van de kerk van de St. Urbanusparochie. Dit monumentale neo-gotische bouwwerk 
naar ontwerp van de befaamde architect Pierre Cuypers, gebouwd in het jaar 1867, is gelegen 
Achterdijk 1, te Ouderkerk aan de Amstel nabij de driesprong van Amstel en Bullewijk. De 
statuten verwoorden de doelstelling in Artikel 2 als volgt: 
"De stichting heeft ten doel: 
1. Het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit achttienhonderd zeven en zestig 

daterende Cuypers kerk van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen 
Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel;  

 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 a. het onderzoeken en aandragen van mogelijkheden tot financiering van de restauratie; 
 b. het in brede kring wekken van belangstelling voor de restauratie; 
 c. het in brede kring werven van financiële middelen die een bijdrage leveren tot de 

restauratie." 
De Stichting is aangemerkt als instelling ter beoging van een algemeen maatschappelijk 
belang in de zin van artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De status is aan ons 
medegedeeld bij brief van 13 mei 2004 door de inspecteur van de Belastingdienst Oost-
Brabant. Deze rangschikking verschaft een gunstige vrijstelling van successie en 
schenkingsrecht, zowel voor schenker als ontvanger.  
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De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam, onder dossiernummer 34201323. Kort na de oprichting heeft de Stichting girale 
bankrekeningen geopend bij de Postbank, rekeningnummer 4401198, en bij de Rabobank 
Abcoude Ouder-Amstel, rekeningnummer 3518.21.872.  
 
Het bestuur van de Stichting werd in het eerste bestaansjaar gevormd door zeven personen. 
Bij de oprichting werd de heer A.J. Tetteroo benoemd in de functie van voorzitter, L.C.M. 
Boersma als penningmeester, en C.A.J. Ammerlaan als secretaris. Zonder statutaire titel 
werden benoemd de heren Th.L.M. Kint, P.M.M. Liesker en J.P.F. Snel. Spoedig na de 
oprichting is F. Schreuder toegetreden tot het bestuur. Liesker heeft de penningmeester ter 
zijde gestaan.  
 
Ter bespreking van de Stichtingsactiviteiten is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 
12 januari, 9 februari, 23 februari, 22 maart, 13 april, 1 juni, 6 juli, 14 september, 26 oktober 
en 7 december. Het bestuur vergaderde steeds in vrijwel de volledige samenstelling. Als 
gasten in de vergadering van 9 februari waren uitgenodigd de heren J.M. Wittebrood en 
P.A.J.J. Wissenburg van de H. Agatha Parochie te Beverwijk. Zij hebben hun ervaringen bij 
de restauratie van de kerk in Beverwijk met ons besproken. Ook de vice-voorzitters van het 
parochiebestuur hebben bij gelegenheid bestuursvergaderingen bijgewoond. Met name waren 
J. van der Kroon op 9 februari en A. Schwegler op 26 oktober aanwezig. Notulen van de 
vergaderingen werden verzorgd door F. Schreuder. 
 
Het bestuur tracht de doelstellingen van de Stichting te bereiken door het leggen en 
onderhouden van de noodzakelijke contacten met personen en instanties, zowel in 
persoonlijke gesprekken als in schriftelijke vorm. Belangrijke partners in het verslagjaar 
waren, onder meer, de Gemeente Ouder-Amstel, de provincie Noord-Holland, het Bisdom 
Haarlem, de Rijks Dienst voor de Monumenten Zorg, de Katholieke Klokken en Orgel Raad, 
de Belastingdienst Oost-Brabant, en, vanzelfsprekend, talloze personen uit Ouderkerk aan de 
Amstel, in het bijzonder parochianen en anderen die zich verbonden voelen met de Urbanus 
Parochie. Correspondentie gevoerd namens de Stichting is vastgelegd in een archief dat door 
de secretaris wordt onderhouden. Een postlijst als uittreksel is beschikbaar en wordt iedere 
bestuursvergadering voorgelegd. 
 
Om de doelstelling te bereiken is de Stichting gebaat bij publiciteit. Om deze reden heeft de 
Stichting gerapporteerd over haar werkzaamheden in het Parochieblad St. Urbanus in de 
nummers van de maanden februari, maart, april, mei, september en december. Ook werd een 
plaats voor ons ingeruimd op de website www.kerkenouderkerk.nl, waarop permanent alle 
relevante gegevens over de Stichting ter inzage zijn. Ook verschenen artikelen in de lokale 

http://www.kerkenouderkerk.nl,
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Caecilia rozet venster 

pers, zoals De Amstelgids (1 april: "Restauratie Urbanus kerk begint met orgel"), het 
Amstelveens Weekblad (24 maart: "Opknapbeurt Ouderkerks orgel") en het Amstelveens 
Nieuwsblad (26 mei: "Ruim half miljoen voor Urbanuskerk"). Tijdens de parochieavond, op 
30 maart in het Gezellenhuis heeft onze voorzitter een uiteenzetting gegeven over doelstelling 
en plannen van de Stichting Urbanus. Onze stand op het Amstel Zomerfestival, op 12 juni, 
heeft verheugend veel belangstelling getrokken en de gelegenheid gegeven het in kleur 
uitgevoerde informatieblad te verspreiden. Een peilglas geplaatst achter in de kerk toont op 
overzichtelijke wijze de voor restauratie reeds ingezamelde alsmede de nog ontbrekende 
middelen.  
 
De Stichting Urbanus is verheugd de steun te hebben verworven voor het bereiken van haar 
doelstellingen van een aantal prominente personen uit onze omgeving, verenigd in een Comité 
van Aanbeveling. Tot het Comité zijn toegetreden prof. dr. H.A.M. van Alphen, voorzitter 
CDA Ouder-Amstel, J. (Senior) Coronel, voorzitter Portugees-Israëlietische Gemeente, ds. 
drs. J. de Heer, predikant De Nieuwe Kerk, G.C.M. Korrel, lid Gemeenteraad Ouder-Amstel 
(CDA), voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Abcoude Ouder-Amstel, mw. A.M. Nagel, lid 
Provinciale Staten Noord-Holland (CDA), J.R.A. Nawijn, burgemeester Ouder-Amstel en mr. 
P.R. Stoffelen, voormalig lid Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal (PvdA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van het jaar besloot de Rabobank Abcoude Ouder-Amstel een aanzienlijk bedrag 
uit het Rabobank Coöperatiefonds te bestemmen voor steun aan de Urbanus Stichting. De 
plaatselijke Rabobank zal de kosten van restauratie van het Caecilia rozet venster, op de 
deelbegroting vermeld als € 22.750, geheel voor haar rekening nemen. 
 
Terzijde zij hier vermeld dat de aanbesteding van de eerste fase van herstelwerkzaamheden 
aan het kerkgebouw heeft plaatsgevonden op 2 november 2004. Zeer binnenkort zal met de 
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werkzaamheden een aanvang worden gemaakt. Deze activiteiten 
vallen buiten de taken van de Stichting Urbanus. 
 
De Stichting wil dank brengen aan alle donateurs die dit eerste jaar 
van het bestaan gemaakt hebben tot een jaar dat de belofte inhoudt 
het gestelde doel te zullen bereiken. Vele, grote of kleinere, 
bedragen werden ontvangen door overschrijving op één van onze 
bankrekeningen. Tot onze begunstigers mogen we reeds rekenen 
bovengenoemde Rabobank Abcoude Ouder-Amstel, de Aktiegroep 
KURK, en voorts de heren Beukeboom, Böggemann, Geijsel en 
Teitsma. 
 
De financiële gegevens over het jaar 2004 zijn bijeengebracht in 
het separate jaarverslag van de penningmeester.  
 
Vastgesteld  
Ouderkerk aan de Amstel 
31 maart 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Peilglas Urbanus 


