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Inleiding
De Sint-Janskerk is wereldberoemd om de gebrandschilderde ramen,
grotendeels vervaardigd in de zestiende eeuw. Maar ook de lengte van de
kerk, het fraaie interieur en de prachtige orgels maken dit kerkgebouw tot
een uniek monument dat meer dan waard is om in stand te houden. Daar
is veel geld voor nodig.
Voor het inzamelen van gelden vanuit het bedrijfsleven is op 28 november
1995 door enkele bedrijven en organisaties de Broederschap St. Jan
opgericht, als onafhankelijk commissie welke gelieerd is aan de Protestantse
Gemeente Gouda, de eigenaar van de kerk. Het geld wordt uitsluitend
besteed voor het onderhoud van de kerk.

Missie
Het geldelijk ondersteunen van het onderhoud en conservering van het
monument Sint-Janskerk zodat deze cultuurschat voor het nageslacht kan
worden bewaard.

Doelstelling
Op 27 juni 2019 zijn de activiteiten van de Broederschap ondergebracht in
de Stichting Broederschap Sint-Jan. De stichting heeft tot doel:
‘Het rijke cultuurgoed van de Sint-Janskerk te bewaken door middel van
geldelijke ondersteuning en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord’.

Strategie
Het benaderen van het bedrijfsleven uit Gouda en omgeving om lid te
worden van de Broederschap Sint-Jan en het verstrekken van een donatie
volgens vastgestelde donatieprofielen die afhankelijk is van de
bedrijfsomvang. Tegenover de financiële bijdrage van de leden biedt de
Broederschap exclusieve faciliteiten, als vrije toegang, rondleidingen en
concertbezoek aan de Sint-Janskerk.

Huidige situatie en ambitie
Op dit moment zijn zo’n 35 bedrijven en organisaties lid van de
Broederschap Sint-Jan. Het is de ambitie van de Broederschap het aantal
leden, binnen 2-3 jaar, laten groeien tot het aantal van 50 of meer.
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Dit jaar heeft de commissie haar activiteiten ondergebracht in de Stichting
Broederschap Sint-Jan. Vanuit deze zelfstandige juridische entiteit wil de
Broederschap de culturele ANBI-status nog dit jaar verwerven, zodat de
bijdragen en donaties van de leden, fiscaal-vriendelijker wordt.

Activiteiten
De liefde voor de Sint Janskerk als het cultureel historisch erfgoed en de
verantwoordelijkheid die we voelen om deze eeuwenoude kerk met al haar
schoonheid voor het nageslacht te bewaren, is hetgeen wat de leden
bindt. Deze band van de leden met het historische monument ‘Sint
Janskerk’ moet versterkt worden, maar ook de band tussen de leden
onderling moet hechter worden zodat er een soort van ‘clubgeest’
ontstaat.
Hiertoe worden de volgende activiteiten voor de leden georganiseerd:


Het jaarlijks organiseren van een Algemene Leden Vergadering (ALV)
waarbij het bestuur met haar leden de financiële gang van zaken deelt
en de activiteiten evalueert.



Gekoppeld aan de ALV dan wel in een aparte bijeenkomst wil de
Broederschap een ‘gezicht’ geven aan wat het onderhoud aan dit
monumentale gebouw inhoud. Naast regulier onderhoud wordt er ook
projectmatig ‘groot’ onderhoud aan de Sint Janskerk uitgevoerd. De
leden laten meekijken bij de uitvoering van dergelijke projecten
vergroot de betrokkenheid bij de onderhoudsopgave waarvoor de
gelden bijeengebracht worden.



Ieder jaar worden in december de gebrandschilderde ramen van de
Sint Janskerk van binnenuit aangelicht. Als ‘Goudse Glazen Uitgelicht’
is dit een onderdeel van het evenement ‘Gouda bij kaarslicht’. De
Broederschap draagt zorg voor de technische montage van de
lichtinstallatie en het verbinden van sponsoren aan dit evenement
waarbij de opbrengst ook ten goede komt aan het onderhoud.



Om de verbondenheid met het monument en de leden onderling te
versterken wordt jaarlijks het Broederschapsdiner in de Sint Janskerk
georganiseerd. Voor deze activiteit is, door een contributieaanpassing
in 2019, in de begroting een budget gereserveerd. Het is echter de
uitdaging door sponsoring en een eigenbijdrage van de deelnemers
het beslag op deze reservering zo laag mogelijk te houden zodat dit
diner niet ten koste gaat van de beschikbare gelden voor het
onderhoud.



De Broederschap heeft, in samenwerking met een lokale brouwerij,
een ‘eigen’ Abdijbier Sint Jan geïntroduceerd. Dit abdijbier wordt op
diverse plaatsen in de stad ter verkoop aangeboden voor een pri js
inclusief ‘opgeld’ wat ten goede komt aan het onderhoud van de Sint
Janskerk.

Samenwerking
Voor het realiseren van onze doelstelling en de uitvoering van de diverse
activiteiten wordt er nauw samengewerkt met kerkbeheer van de
Protestantse Gemeente Gouda en de Stichting Goudse Sint -Jan.
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Financieel beheer
De opbrengsten uit de donaties en de diverse activiteiten komen ten
goede aan het vermogen van de stichting. De gelden worden uitsluitend
aangewend voor het onderhoud van de Sint Janskerk. Ieder jaar wordt, na
de opmaak van de jaarrekening van afgelopen financiële periode een
bedrag overgemaakt aan kerkbeheer. Dit bedrag bedroeg de afgelopen
jaren € 30.000 per jaar. Als gevolg van het realiseren van bovenstaande
ambitie wil de stichting het bedrag dat jaarlijks uitgekeerd wordt voor de
komende jaren niet alleen garanderen maar zo mogelijk laten toenemen.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Broederschap Sint -Jan bestaat uit tenminste
drie leden. Op dit moment zijn echter uit 7 bestuursleden actief zoals
hieronder benoemd.
Voorzitter
Jan Willem van der Wolf
Aftredend januari 2023, herkiesbaar;
Secretaris
Arjen Voogt
Aftredend januari 2023, herkiesbaar;
Penningmeester
Johan Bremmer
Aftredend januari 2023, herkiesbaar;
Communicatie
Rob den Boer
Aftredend januari 2023, herkiesbaar;
Bestuurslid
Gert Houtman
Aftredend januari 2023, herkiesbaar;
Bestuurslid
Aftredend 2020

Gerard van Nieuwpoort

Bestuurslid GGU
Aftredend 2021

Hennie de Jong

Het bestuur onderschrijft de Ethische Code voor de Cultuursector.
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