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Algemeen Jaarverslag 
 
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. 
 
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. 
 
Bij de aanvang van het verslagjaar 2005 werd het bestuur van de Stichting gevormd door Ton 
Tetteroo, voorzitter, Rob Ammerlaan, secretaris, Leo Boersma, penningmeester en Jan Snel, 
Frans Schreuder, Phil Kint en Paul Liesker als bestuursleden zonder titulaire benoeming. Per 
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1 oktober 2005 werd het bestuurslidmaatschap van Paul Liesker op zijn verzoek beëindigd. 
Sindsdien zijn de financiële zaken door de secretaris behandeld. 
 
De Stichting Urbanus is verheugd de steun te genieten 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. 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). 
 
Zoals vastgelegd in de statuten is het doel van de Stichting Urbanus de verwerving van gelden 
ten behoeve van de restauratie en de verdere instandhouding van de Urbanus kerk. Een kort 
financieel overzicht geeft globaal cijfermatig inzicht in de taak waarvoor de Stichting 
Urbanus zich gesteld ziet. De totale kosten voor restauratie van de Urbanus kerk in de eerste 
fase (westgevel, toren, luidklokken en uurwerk) belopen op basis van de aannemingssom 
€ 685.000. Het subsidiabele gedeelte voor gevel, dak en ramen is door de Rijks Dienst voor 
de Monumenten Zorg vastgesteld op € 615.000. De maximale subsidie van 70% is hiervoor 
verleend. Het hiermee overeenkomende bedrag van € 430.000 is in het Provinciaal 
Restauratie Uitvoerings Programma voor de jaren 2004 tot en met 2009 gereserveerd. De 
resterende eigen kosten van 30% belopen € 185.000. De uitgaven voor luidklokken en 
uurwerk ten bedrage van € 70.000 zijn niet subsidiabel verklaard aangezien het hier geen 
monumentale componenten betreft en dienen ten volle uit alternatieve middelen te worden 
gefinancierd. In zijn totaliteit dient door de plaatselijke gemeenschap € 255.000 te worden 
opgebracht.  
 
Ter bespreking van activiteiten is het bestuur in vergadering bijeen geweest op 18 januari, 31 
maart, 27 april, 8 juni, 23 augustus en 8 november 2005. Het bestuur vergaderde veelal in de 
volledige samenstelling. Notulen van de vergaderingen werden verzorgd door Frans 
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 Rijks Dienst voor de Monumenten Zorg, 
de Winkeliersvereniging Ouderkerk, de Stichting Promotie Ouder-Amstel, de Ondernemers 
Vereniging Ouder-Amstel, en, vanzelfsprekend, talloze personen uit Ouderkerk aan de 
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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 maart, mei, juni, juli/augustus, oktober en december. Op de website 
"www.kerkenouderkerk.nl" zijn permanent alle relevante gegevens over de Stichting ter 
inzage. In het verslagjaar werden fotoseries over de renovatie van het kerkgebouw, het 
Caecilia beeld, het Caecilia rozet venster, en de veertien kruisweg staties in de kerk op de 
website geplaatst. 
In de lokale pers werd wederom ruim aandacht geschonken aan de Stichtingsactiviteiten. In 
het Amstelveens Weekblad werd de renovatie aan de lezers gepresenteerd onder de titel 
"Urbanus wordt opgeknapt" in het nummer van 9 februari. De Amstelgids berichtte uitvoerig 
over de herstelwerkzaamheden aan de torenspits met de artikelen "De haan had nog geen zin" 
op 3 maart en "De haan van de Urbanuskerk te Ouderkerk is tijdelijk geëvacueerd" op 31 
maart. Een algemeen, fraai met kleurenfoto geïllustreerd, artikel werd opgenomen in het 
nummer van 12 mei onder de aansporende titel "Redt de Urbanus kerk van Ouderkerk aan de 
Amstel". 
 
Met dit laatste nummer van De Amstelgids werd tegelijk de promotiefolder waarin de 
renovatie onder de aandacht van een groter publiek wordt gebracht huis-aan-huis verspreid in 
Ouder-Amstel en omgeving in een oplage van 5000 exemplaren. De folder werd ontworpen in 
nauwe samenwerking met Bureau Kellerman en gedrukt door Drukkerij Amstelland. 
 
Dit publiciteitsoffensief vormde de opmaat tot een 
intensieve betrokkenheid van de Stichting bij het Amstel 
Zomer Festival, dat van 17 tot 19 juni plaats vond. Het 
bestuur van de Stichting Promotie Ouder-Amstel had de 
restauratie Urbanus kerk uitverkozen tot het sponsor project 
van het Festival. De opbrengst van de traditionele loterij 
kwam daardoor aan de Stichting ten goede. Door de 
Ouderkerkse winkeliers waren zo'n 600 prijzen beschikbaar 
gesteld. Ook de ontvangsten van de bij opbod verkochte 
plaatsbewijzen voor bijrijders aan de rally old-timers gingen 
naar de Stichting. Onder de enthousiasmerende leiding van 
veilingmeester Wil te Beek kon in een hectisch kwartiertje 
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ruim € 500 in de buidel worden gestopt. De gelegenheid van het Festival werd benut om 
Urbanus leien aan de man/vrouw te brengen. De opdruk met tekening van de kerk, naar een 
nieuw voor de gelegenheid gemaakt ontwerp van Willy Caminada, maakte deze oude leien tot 
een uniek object. De Urbanus taartjes die in de Festival periode bij bakker Hans Out te 
verkrijgen waren leverde door hun prijs-opslag van 1 Euro ruim € 100 op voor de Stichting. 
Ook het pianoconcert dat door Laurens de Boer werd aangeboden werd ruim bezocht, op 9 
september, ten voordele van de Stichting. 
 
In november/december werden 96 ondernemers werkzaam in Ouderkerk aan de Amstel en de 
regio benaderd met een uitvoerig gedocumenteerd verzoek om steun voor de restauraties. De 
bruto opbrengst van deze actie voor de Stichting Urbanus was € 1.700. 
 
In december raakte op een kwaad moment de elektromotor voor het luiden van de grote 
kerkklok defect. Een bezielende oproep van Ton van de Vall om de vervanging van de motor 
nog voor het Kerstfeest mogelijk te maken vond een geweldige respons. De Stichting Urbanus 
werd gevraagd haar Postbank rekening ter beschikking te stellen voor ontvangst van de 
geoormerkte donaties. Dit heeft er in geresulteerd dat het overschot van € 3.678,98 aan de 
algehele restauratie ten goede is gekomen. Uitvoerig verslag van de gebeurtenissen is te lezen 
in het Parochieblad Urbanus (december 2005, februari 2006). 
 
De restauratie van het Caecilia venster vond ook in het verslagjaar zijn beslag. Zoals bekend, 
heeft de Rabobank Abcoude Ouder-Amstel het aanzienlijke bedrag geheel voor haar rekening 
genomen. De Amstelgids heeft daarover op donderdag 19 januari 2006 bericht. De drie 
nieuwe buitenlantaarns, naast hoofdingang en zijingang van de kerk, werden gesponsord door 
de ABN-AMRO Bank Amstelveen. 
 
Terzijde zij hier vermeld dat de eerste fase van herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw, 
omvattende de westgevel met hoofd- en zij-ingang, het koor en de toren met uurwerk en 
luidklokken, heeft plaatsgevonden in het verslagjaar. Deze bouwkundige activiteiten vallen 
binnen de taken en verantwoordelijkheden van het Urbanus Parochie Bestuur. De Stichting 
Urbanus heeft hierbij geen formele betrokkenheid. 
 
De Stichting wil dank brengen aan alle donateurs die in dit jaar met hun bijdragen het gestelde 
doel van ingrijpende restauratie hebben ondersteund. Vele, grote of kleinere, bedragen werden 
ontvangen door overschrijving op één van onze bankrekeningen. Tot onze begunstigers 
mogen we in dankbaarheid rekenen bovengenoemde Rabobank Abcoude Ouder-Amstel, 
ABN-AMRO Bank, Bureau Kellerman, Drukkerij Amstelland en de Winkeliersvereniging.  
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In het verslagjaar ontving de Stichting Urbanus voorts geldelijke donaties van de volgende 90 
donateurs: Mw. E.C.G. Koblens, I.M.E. Feitsma-Heijmans, M.J. Mijer en S.M. Compier, Hr. 
W.H.M. Welling, A. Stieber, M.J. en A.J.M. Tamminga-v.d. Velden, J.H. Wesselo en J. 
Wesselo-Klein, Mej. S. Verkerk, Mej. M. Verkerk, Hr. A. Kappers en Mw. M.W. 
Mandemaker, A. Brouwer, A.F.M. Out, P. v.d. Hoef en J. v.d. Hoef-Plieger, Hr. J. Bergema, 
Mw. M.J. Schouten-v.d. Hoek, Hr. C.J. Broers, Hr. mr. H.B.M.H. Boitelle, Hr. en Mw. 
L.J.J.M. van Dijk-van Harteveld, Hr. J.H. Pollmann, Drs. P.M. Hoogerwerf, Hr. P. Oskamp 
en Mevr. A. Oskamp-Sprengers, Hr. J.H. de Swart en Mw. M.J. de Swart-van Doornewaard, 
T. Kumashiro, P.G.M. Truijens, Hr. H.W. de Zwart en Mw. de Zwart-Okx, Mw. C.M. van 
Bakelen, Mw. J. de Wal, Drs. E.A.F.M. Beekveldt, D. de Vries, Hr. A.C. Drubbel en Mw. 
P.M. Drubbel-van 't Schip, M.J. Schalkwijk, W. IJmker en M. IJmker-v/d Schoor, D.H. 
Kuiper en I. Kuiper-Hooykaas, W. Ravenek en I.H. Stamhuis, N. Neerings-Buntsma, Hr. J.A. 
Baarspul, Mw. C.F.M. Noordeloos en Mw. G.M. Ligthart, Hr. J.B. Posthumus en Mw. J.J. 
Posthumus-van den Haak, N. Wolffenbuttel, Mej. P. Bomars, J.H.M. Bijleveld en A.M. 
Bijleveld, Hr. H.G. Beke en Mw. Beke-Bruinsma, Stichting Promotie Ouder-Amstel, Fam. W. 
Korrel, anoniem, Hr. W.T.M. Omtzigt, J. Coronel, Yellowbird Advertising and Sales Agency, 
Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, anoniem, Hr. H.W. Sonnenberg en Mw. G.M. 
Sonnenberg, Stichting Historische Wandeling, A.G.C. Vogel, M.J.C. van Thienen, M.R. 
Bozelie, R.A. van Paddenburg Holding, A. Bouma, A.B.A. v.d. Breggen, Ramazzano Beheer 
II BV, J.G. Cuiper, J.S. Verkerk, MG Meester Houthuizen, B. Kroep, W.C. Smit-Wiering, 
R.J.M. Klaassen, van Dijk en van Dijk, M.A.M. Morssink, P. Veldhuizen, M.C. de Boer, 
P.W. Wessels, A.H. Baas, G. Bakker, W.G. Pappot, J.M. Goldewijk, J.P. de Braal, J.S.M. 
Geijsel, A.M.A.J. Roell, F.A. Koolhaas-Eikelenboom, Restaurant De Voetangel, A.F. 
Caminada, G.J.M. Wesseling, A.J. Tieken, J.H. Klarenbeek, A.J. van Deudekom BV, A.M.J. 
van Deudekom, H.G. Beke, A.J. Tetteroo, C.A.J. Ammerlaan, J. Snel, N.H.B. Jonker. 
 
De actie luidmotor genoot de financiële steun van de volgende 14 donateurs: A. van de Vall, 
Hr. P. Kint en Mw. H.J.M. Kint-van Os, Mw. D.A.C.M. Commissaris, Hr. J.G.A. de Winter, 
M.J.P. van der Linden, F. Schreuder, A.F. Caminada, Hr. J.M. Miltenburg en Mw. G.P.M. 
Miltenburg, A. Brouwer, C. de Bruin-Wigmans en J. de Bruin, Kouwenhoven Vlees B.V., 
Mw. M.J.M. van Tetterode-Honkoop, P. Kempers en W. Kempers-Albers, N.A.M. van 
Wieringen. 
 
Gedetailleerde financiële gegevens over het verslagjaar zijn bijeengebracht in het jaarverslag 
van de penningmeester, zie de bladzijden 10 en 11. Het eigen vermogen van de stichting nam 
toe van € 4.352,20 per 31-12-2004 tot € 47.023,52 per 31-12-2005. 
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Financieel jaarverslag 
 
Baten 
 
1. Donatie Rabobank Abcoude Ouder-Amstel € 22.750,00 
2. Donaties particuliere schenkers (*) € 8.045,00 
3a. Amstel Zomer Festival, verkoop loten € 6.739,08 
3b. Amstel Zomer Festival, auto rally € 650,00 
3c. Amstel Zomer Festival, verkoop Urbanus leien € 1.101,00 
3d. Amstel Zomer festival, verkoop CD € 12,50 
3e. Amstel Zomer Festival, concert Laurens de Boer € 404,00 
3f. Amstel Zomer Festival, gebak actie Bakker Hans Out € 115,55 
4. Verkoop Urbanus leien € 80,00 
5. Actie luidmotor € 6.968,14 
6. Rente € 20,26 
  + ––––––––– 
Totaal baten € 46.885,53 
 
(*)  85 donaties, bedragen variërend van 5,00 tot 1000,00 
 
 
Lasten 
 
1. Bankkosten € 39,79 
2. Kamer van Koophandel € 21,76 
3. Bestuurskosten € 56,02 
4. Drukkerij Amstelland € 963,27 
5. Donatie Stichting Behoud Nederlands Orgel € 25,00 
  + ––––––––– 
Totaal lasten € 1.105,84 
 
 
Exploitatie 
 
Totaal baten € 46.885,53 
Totaal lasten € 1.105,84 
  – ––––––––– 
Exploitatie € 45.779,69 
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Overzicht banktegoeden per 31-12-2004 en 31-12-2005 
 
 Saldo 31-12-2004 Saldo 31-12-2005 
 
Postbank 4401198 € 10,00 € 9.553,69 
Rabobank 3518.21.872 € 637,08 € 22.852,82 
Rabobank 1019.596.112 € 3.684,86 € 17.705,12 
 + ———— + ———— 
Totaal € 4.331,94 € 50.111,63 
 
 
Balans per 31-12-2004 
 
Liquide middelen € 4.331,94 Vermogen € 4.352,20 
Rente over 2004 € 20,26 
 + —————  + ————— 
Totaal activa € 4.352,20 Totaal passiva € 4.352,20 
 
 
Balans per 31-12-2005 
 
Liquide middelen € 50.111,63 Vervanging luidmotor € 3.289,16 
Rente over 2005 € 201,05  Vermogen € 47.023,52 
 + —————  + ————— 
Totaal activa € 50.312,68 Totaal passiva € 50.312,68 
 
 
Opgesteld 20 maart 2006 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris-(waarnemend) penningmeester Stichting Urbanus 
 
Goedgekeurd 14 augustus 2006 
Bestuursvergadering Stichting Urbanus 
 


