
 
 
 
 
 
 
 

Stichting 
 
Doel van de Stichting is het behouden van het Kerkje als cultuur
gemeenschap Boskoop en het faciliteren van culturele
activiteiten in het Kerkje. 
Per 31-12-2018 stonden er 52 
instandhouding van het Kerkje ten goede. 
 
Activiteiten 
In 2018 hebben 5 door de stichting ge
er van niet-vrienden € 5.00 entree gevraag
vrij toegankelijk. 

1. Concert BosBergduo (Ina Neger en Tilly Tollenaar
2. Concert Ruud Bergamin en Jan 
3. Open Monumentendag; Thema: 

Scoutingvereniging Mr. van Daalgroep
4. Concert Saxcelsior
5. Concert Ruud Bergamin en Ina Neger

 
Dankzij de belangeloze medewerking en 
entree aan de instandhouding van het Kerkje ten 
De eerstvolgende investering mbt onderhoud aan het Kerkje zal het aanbrengen van een epoxylaag 
zijn, vanaf het toegangshek tot aan het trapje naar de kerk. 
 
Bestuur 
Het bestuur is ten aanzien van 2017
Vergaderingen van het bestuur vinden
Het Jaarverslag van 2017 en het Financieel overzicht 201
 
Het bestuur wordt geadviseerd 
Daarnaast is er een werkgroep bestaande uit Ina Neger
respectievelijk het organiseren van muzikale en literaire activiteiten.

 
 
 

Jaarverslag 2018 
 

het behouden van het Kerkje als cultuur-historisch monument voor de 
n het faciliteren van culturele en maatschappelijke bijeenkomsten en 

 Vrienden geregistreerd. De donaties van de Vrienden komen geheel de 
instandhouding van het Kerkje ten goede.  

door de stichting georganiseerde activiteiten plaatsgevonden. Voor 4
€ 5.00 entree gevraagd, met Open Monumentendag was hetK

BosBergduo (Ina Neger en Tilly Tollenaar) 
Concert Ruud Bergamin en Jan Hendrik van de Kamp 
Open Monumentendag; Thema: "In Europa". Met ondersteuning 
Scoutingvereniging Mr. van Daalgroep 
Concert Saxcelsior 
Concert Ruud Bergamin en Ina Neger 

Dankzij de belangeloze medewerking en de lage kosten van de Stichting, komt ook de
entree aan de instandhouding van het Kerkje ten goede. 
De eerstvolgende investering mbt onderhoud aan het Kerkje zal het aanbrengen van een epoxylaag 
zijn, vanaf het toegangshek tot aan het trapje naar de kerk.   

bestuur is ten aanzien van 2017 ongewijzigd.  
bestuur vinden 2maandelijks plaats. 

het Financieel overzicht 2017 zijn goedgekeurd. 

adviseerd en ondersteund door Martin Hooftman. 
Daarnaast is er een werkgroep bestaande uit Ina Neger-Wijsman en Gé Glazenborg voor 
respectievelijk het organiseren van muzikale en literaire activiteiten. 
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Vrienden geregistreerd. De donaties van de Vrienden komen geheel de 

iviteiten plaatsgevonden. Voor 4 daarvan werd 
d, met Open Monumentendag was hetKerkje voor iedereen 
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de lage kosten van de Stichting, komt ook de helft van de 

De eerstvolgende investering mbt onderhoud aan het Kerkje zal het aanbrengen van een epoxylaag 

zijn goedgekeurd.  

Wijsman en Gé Glazenborg voor 


