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Algemene gegevens instelling 
 
Naam instelling: Stichting Bonifatiustoren 
Adres:   Kwelderstraat 28 
Postcode:  8931AZ 
Woonplaats:  Leeuwarden 
Website:   www.stichtingbonifatiustoren.nl 
Emailadres:  info@stichtingbonifatiustoren.nl 
RSIN:    
KvK inschrijfnummer: 41000929 
 
 
Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel: 
1. Het in stand houden van de Bonifatiustoren en eventueel het daarbij behorende kerkgebouw te 

Leeuwarden, opdat toren en kerkgebouw voor de gemeenschap van Leeuwarden behouden 
blijven als sieraden voor de stad, teneinde mede de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de 
stad Leeuwarden als woon-, werk- en koopcentrum te bevorderen. 

2. Eventuele exploitatie van vorenbedoelde toren en kerkgebouw, dit in de meest ruime zin. 
[Stichtingsstatuten artikel 2] 

 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Voorzitter:  mr. T.K. Hoogslag 
Secretaris:  ing. A.K. Damstra 
Penningmeester: ir. A.P. van Dijk 
Lid:    ir. T.J. Boeschoten 
Lid:    mw. T.W. Brinksma 
Lid:    ir. H. de Zeeuw 
 
 
Beleidsplan 
 
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk zonder financiële risico’s realiseren van de 
doelstellingen. Dit wordt gedaan door de monumentale neogotische gebouwen als hoogtepunten van 
de Nederlandse bouwkunst te promoten onder meer door middel van concerten, rondleidingen, 
lezingen en publicaties. 
 
Als adviseurs zijn benoemd: 
ing. K.A. Damstra, bouwkundige zaken 
mr. E.M.W. de Lange, juridische zaken 
 
De bestuursleden en de vrijwilligers krijgen in principe geen financiële beloning voor hun 
werkzaamheden. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van werkzaamheden en de 
realisatie van projecten worden vergoed. 
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Verslag uitgeoefende activiteiten 
 
In 2012 vonden de volgende evenementen onder auspiciën van de Stichting Bonifatiustoren in de Sint 
Bonifatiuskerk plaats: 
 

 vrijdag 13 januari: jubileumconcert Nice Work van Frisian Harmonizers o.l.v. Jan Verbogt. Aantal 
bezoekers circa 325.  

 zaterdag 4 februari: Stichting Koorproject Opus met Opus 6. Onder leiding van Anne Sollie werden 
Nederlandse premières gegeven van werken van Egil Hovland. Dansers van het Nationaal Ballet 
gaven dit concert een kunstzinnig aanzien. Aantal bezoekers circa 500. 

 zaterdag 8 september: Open Monumentendag. Er bestond een goede belangstelling voor ons 
rijksmonument.  

 dinsdag 27 november: Een hoogtepunt van het evenementenjaar waren de de televisieopnames 
van de Evangelische Omroep voor het programma ‘Nederland Zingt’. Met 100 koorleden en ruim 
800 bezoekers was de kerk maximaal bezet.   

 zondag 9 december organiseerde de stichting het 38
ste

 Adventszingen. Het geheel werd begeleid 
door de Christelijke brassband Hosannah uit Leeuwarden o.l.v. Ria Fennema. De leiding van de 
samenzang was eveneens in handen van Ria Fennema. De medewerkende koren waren het Chr. 
Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium o.l.v. Joop de Jong, de Bonifatiuscantorij en de zanggroep 
Sint Vitus Cantores beide o.l.v. Hendrikje van den Berg. Mw. Nynke Eringa-Boomgaardt 
verzorgde de declamatie en mw. Vronie Broek-Mensinga nam de adventslezing voor haar 
rekening. De kerk was met 350 bezoekers redelijk goed gevuld. 

 16 december gaf het koor van de Stenden Hogeschool haar kerstconcert. Koor en orkest stonden 
onder leiding van Harm Witteveen. De belangstelling was met ruim 550 bezoekers boven 
verwachting. 

 personeel van de Fryske Akademy kreeg op 20 december een uitgebreide rondleiding in de kerk 
en de toren. Na een korte inleiding kreeg een groep van twintig personen met zaklamp een 
rondleiding in de koude toren en daarna een korte rondgang door in de kerk. De andere twintig 
personen bleven achter in de kerk en kregen daar een rondleiding.  

 21 december: jaarlijkse kerstviering van Christelijke Scholengemeenschap Comenius. Ongeveer 
375 leerlingen en docenten waren aanwezig bij deze viering. 

 Van 29 juni tot 14 september waren de kerk en de toren voor publiek ter bezichtiging opengesteld 
op woensdag- en zaterdagmiddagen. 

 Gedurende het gehele seizoen werden voor scholen rondleidingen aangeboden in het kader van 
culturele en  godsdienstige vorming. 
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Exploitatierekening over het boekjaar 2011 
 
 
Baten 
 

€  Lasten € 

Jubileumgiften 
Verhuur 
Bezichtigingen en verkopen 
Concerten 
Donaties 
Giften en legaten 
Onderhoudssubsidie 
Renten 
Consumpties 
Bijdragen Titus Brandsma Parochie 
Diverse baten 
 
 

0,- 
5.268,- 
1.902,- 

788,- 
4.292,- 
1.153,- 
7.264,- 
1.384,- 
2.778,- 
1.705,- 
1.665,- 

 Restauratie 
Jubileumkosten 
Afschrijvingen 
Verzekeringen 
Overige vaste lasten 
Onderhoud kerk 
Onderhoud Titus Brandsmahuis 
Huisvesting 
Bezichtiging en verkopen 
Concerten 
Beheer 
Consumpties 
Rente restauratielening 
 

0,- 
0,- 

157,- 
6.327,- 

480,- 
8.800,- 

750,- 
185,- 
400,- 
600,- 

2.647,- 
197,- 

0,- 

Totaal 28.199,-  Totaal 20.543,- 

 
Exploitatieoverschot € 7.656 

 
 
De exploitatierekening over 2013 verschijnt binnenkort en zal dan worden gepubliceerd. 
 
 
Begroting 2014 
 
 
Inkomsten 
 

€  uitgaven € 

Verhuur 
Bezichtiging, verkoop en rondleidingen 
Concerten 
Donaties 
Giften en legaten 
Onderhoudssubsidie 
Renten 
Consumpties 
Diverse baten 
Bijdragen Titus Brandsma Parochie 
Vrijval onderhoud gebouwen 
Vrijval algemene reserve 
 

3.500,- 
1.000,- 

500,- 
4.250,- 

0,- 
0,- 

p.m. 
1.500,- 

250,- 
1.250,- 

0,- 
3.100,- 

 Afschrijvingen 
Verzekeringen 
Overige vaste lasten 
Onderhoud regulier kerk en pastorie 
Onderhoud onvoorzien kerk 
Onderhoud onvoorzien pastorie 
Huisvesting en energiekosten 
Bezichtiging en verkopen 
Concerten 
Beheer 
Consumpties 
Verkoopbalie en expositie 

700,- 
6.500,- 

250,- 
0,- 

1.000,- 
500,- 
500,- 
250,- 
400,- 

1.500,- 
250,- 

3.500,- 

Totaal 15.350,-  Totaal 15.350,- 

 
 


