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1.
Inleiding
Dit jaarverslag is opgesteld door de secretaris, de heer G.P.J. van Steijn.
Informatie voor dit verslag is verkregen van de heer A.K. Damstra (Financiën, BRIM-regeling
en verrichte onderhoudswerkzaamheden), de heer K. Scholte (Financiën, Balans 2020,
Exploitatierekening 2020 en Begroting 2021 en de heer J.M. van Welie (kerkopenstelling)
Hoewel de Bonifatiuskerk zich nog steeds in een grote belangstelling mag verheugen en het
gebouw er in het algemeen beschouwd goed voor staat, moet tegelijkertijd gezegd worden dat
er bij de Stibo zorgen zijn over haar financiële situatie. Het kost de Stibo meer en meer moeite
voldoende inkomsten te verwerven om daarmee het gebouw te onderhouden. Het aantal
donateurs loopt gestaag terug en bij het organiseren van evenementen ondervinden we
concurrentie van andere locaties.
In dit jaarverslag kunt u lezen waarmee de Stibo zich het afgelopen jaar heeft bezig
gehouden. Het is tevens een verantwoording aan onze donateurs.
2.
Bestuurszaken
Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit zeven leden, die allemaal woonachtig zijn in
Leeuwarden.
De samenstelling was als volgt:
Dagelijks bestuur:
1. Mr. T.K. Hoogslag
2. G.P.J. van Steijn
3. K. Scholte

voorzitter
secretaris
penningmeester

Breed bestuur:
4. Mw. T.W. Brinksma
5. F. Jansen
6. Ing. J. Post
7. Ir. H. de Zeeuw

lid
lid
lid
lid

Adviseurs:
8. Mr. E.M.W. de Lange juridisch
9. Ing. A.K. Damstra
restauraties, publicaties
10. Ing. K.A. Damstra
bouwkundig, websitebeheerder
Voor contact met de stichting kan het e-mailadres worden gebruikt of het telefoonnummer van
het secretariaat. Raadplaag hiervoor onze website op www.stichtingbonifatiustoren.nl.
Het stichtingsbestuur kwam volgens rooster negen maal bij elkaar.
De data waren 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september, 13
oktober en 11 november. Deze bijeenkomsten werden gearchiveerd onder nr. 453 t/m 461.
Punten die aan de orde kwamen, weken niet veel af van de gebruikelijke, namelijk de
financiële positie van de stichting, de organisatie van evenementen en de resterende
onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw.
3.
Overleg parochiebestuur
In 2020 vonden meerdere gesprekken plaats met het parochiebestuur. Deze hebben geleid tot
overeenstemming betreffende verkoop aan de parochie door Stibo van de westpastorie (het
Titus Brandsma Huis). De parochie is voornemens de begane grond te renoveren om deze,
samen met de kelder, te blijven gebruiken voor parochiedoeleinden. De verdiepingen boven
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de begane grond worden verbouwd tot appartementen die de parochie gaat verhuren aan
derden. De aktepassering heeft in april 2021 plaatsgevonden. Ook heeft de parochie ver
gevorderde plannen (gerealiseerd in 2021) om de bovensacristie in de kerk in te richten als
kantoor- en vergaderruimte. Het afstoten van de westpastorie betekent een lastenverlichting in
de onderhoudskosten van de stichting. Doordat de parochie huurder blijft van de kerk en nu
eigenaresse is van de pastorie blijft het Bonifatiuscomplex gelukkig een eenheid
Het overleg tussen de Stibo en de parochiële beheercommissie Bonifatiuskerk werd
voortgezet.
4.
Instandhouding gebouwen
In de periode 2015 tot en met 2020 zijn de onderhoudswerkzaamheden vallende onder de
BRIM
regeling
volledig
uitgevoerd.
De
verantwoording
ter
zake
deze
onderhoudswerkzaamheden zijn aan de BRIM gerapporteerd.
5.
Financiën
De stichting “Stichting Bonifatiustoren” is opgericht op 21 oktober 1971. De stichting beperkt
zich tot de “Instandhouding van de Bonifatiuskerk/-toren en (tot 2021) de belendende
voormalige pastorie”, thans bekend onder de naam Titus Brandsmahuis.
Voor zover het binnen haar financiële mogelijkheden ligt, al dan niet met behulp van
subsidies, zullen ook restauraties aan kerk en toren worden uitgevoerd.
De kerk en de pastorie werden tot en met 31 december 2020 verhuurd voor de som ad
€ 2,00 aan de Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. .
Het doel van de stichting is de instandhouding van de Bonifatiustoren en de Bonifatiuskerk 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 en de eventuele
exploitatie van vorenbedoelde toren en kerkgebouw in de meest ruime zin.
De stichting: “Stichting Bonifatiustoren” staat ingeschreven onder nummer 41000929 in het
Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.
5.1 BRIM regeling 2015 - 2020
De BRIM regeling werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Min. Van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
De secretaris (architect) van de Stibo heeft in 2014 een Instandhoudingssubsidie
aangevraagd voor de jaren 2015 – 2020 voor de Hoofdtoren en het Kerkgebouw.
(Monumentnummer 24436)
Voornoemde Rijksdienst heeft op 27 augustus 2014 op grond van het Besluit
Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 een subsidie verleend van € 46.212,
waarbij voldaan moet zijn aan bepaalde verplichtingen, hierna te noemen de BRIM regeling.
Een andere voorwaarde is dat het kerkgebouw bestendig moet worden gebruikt.
Op basis van de verstrekte subsidie moest in de periode 2015-2020 tenminste voor een
bedrag ad € 92.424 aan instandhoudingskosten worden besteed.
De bevoorschotting van 90% van de subsidie had jaarlijks automatisch voor een bedrag ad €
6.935 kunnen worden uitbetaald. In 2017 is bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een
voorschot aangevraagd en verkregen. Voornoemde Rijksdienst verstrekte tot op heden een
voorschot van € 41.591,-.
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In de jaren 2015-2017 is een gering aantal werkzaamheden ( in totaal voor een bedrag ad €
14.120,-) uitgevoerd, die onder de zogenaamde “BRIM regeling” vallen.
In 2018 werden restauratiewerkzaamheden uitgevoerd die op voorhand niet waren aangemeld
als instandhoudingskosten.
De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft er vervolgens mee ingestemd (reg. nummer 1043744)
om de kosten van de niet gemelde restauratie- werkzaamheden die uitgevoerd zijn afgelopen
jaar onder de BRIM regeling (2015 – 2020) te laten vallen. Als compensatie is aangegeven
dat een ander project ter grootte van hetzelfde bedrag niet zal worden uitgevoerd.
Nu de subsidieperiode is afgelopen moet uiterlijk op 30 april 2021 een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie zijn ingediend. De afrekening van voornoemde BRIM-regeling
moet vergezeld worden van stukken waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten
daadwerkelijk zijn verricht.
De verantwoording bestaat uit 2 delen zijnde:
een prestatieverklaring met een toelichting op de voorgenomen activiteiten en de feitelijke
realisatie;
een inspectierapport dat is opgesteld na uitvoering van de werkzaamheden.
5.2. Verrichte onderhoudswerkzaamheden in 2020
Herstel koperen hemelwaterafvoer Kerk
Ondanks dat we de kosten van onderhoud van de kerk moesten beperken tot het hoognodige,
zijn de hierna genoemde werkzaamheden verricht.
Hankel’s Technisch bedrijf heeft de gestolen koperen hemelwaterafvoeren vervangen. De
kosten hieromtrent bedroegen € 1.320,- Daarnaast heeft dit bedrijf de bliksemafleiderinstallatie
geïnspecteerd van de kerk en pastorie. De kosten hieromtrent bedroegen € 193,-.
De Monumentenwacht heeft op 25 februari kerk en pastorie geïnspecteerd. De kosten
hieromtrent bedroegen € 1.890,-.
5.3
SIM regeling
De SIM regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Min. Van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Sint Bonifatiuskerk (Hoofdtoren)
De adviseur van de Stibo heeft in maart 2020 een Instandhoudingssubsidie aangevraagd
voor de jaren 2021 – 2026 voor de Hoofdtoren (Monumentnummer 24436), welke aanvraag is
geregistreerd onder zaaknummer 1147821
Voornoemde Rijksdienst heeft op 26 augustus 2020 een subsidie verleend, die is gebaseerd
op de subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) en bestemd voor de uitvoering van
de werkzaamheden zoals opgenomen in de subsidieaanvraag groot € 19.746,-Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
Op basis van de verstrekte subsidie zal door de Stibo in de periode 2021-2026 tenminste voor
een bedrag ad € 13.540,--- aan instandhoudingskosten moeten worden besteed voor de
hoofdtoren.
De bevoorschotting wordt automatisch ter beschikking gesteld. Het 1e jaar 25% en de
navolgende jaren wordt 15% van de subsidie uitbetaald.
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Sint Bonifatiuskerk (kerkgebouw)
De adviseur van de Stibo heeft in maart 2020 een Instandhoudingssubsidie aangevraagd
voor de jaren 2021 – 2026 voor het Kerkgebouw (Monumentnummer 24436), welke aanvraag
is geregistreerd onder zaaknummer 1147838.
Voornoemde Rijksdienst heeft op 26 augustus 2020 een subsidie verleend, die is gebaseerd
op de subsidieregeling instandhouding monumenten en bestemd voor de uitvoering van de
werkzaamheden zoals opgenomen in de subsidieaanvraag groot € 49.826,-Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
Een andere voorwaarde is dat het kerkgebouw bestendig moet worden gebruikt.
Op basis van de verstrekte subsidie zal door de Stibo in de periode 2021-2026 tenminste voor
een bedrag ad € 34.430,-- aan instandhoudingskosten moeten worden besteed voor het
kerkgebouw.
De bevoorschotting wordt automatisch ter beschikking gesteld. Jaarlijks wordt 15% van de
subsidie uitbetaald.
5.4
Inkomsten Stibo
Het totaal van de inkomsten voor het jaar 2020 was € 7.250,- lager dan in 2019. De Covid 19
pandemie had ook invloed op de geplande evenementen van de Stibo. Feitelijk werden alle
geplande evenementen geannuleerd.
De bijdragen van de donateurs waren € 600,- hoger dan die van 2019.
Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de stichting “Stichting Bonifatiustoren” op de hoogte gesteld van het
feit dat de stichting per 1 december 2012 wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling, waardoor schenkingen onder een vrijstelling Successie en schenkingsrecht vallen,
zowel als verkrijgende en als donerende stichting. Per 1 januari 2008 staat de stichting
“Stichting Bonifatiustoren” geregistreerd onder nummer 37473335. De Stibo wordt aangemerkt
als culturele instelling. Dit betekent dat de gever een 25% hogere aftrek geniet van zijn gift.
De Belastingdienst heeft onze stichting er op gewezen dat wij een zogenaamde “Opgaaf
Internetadres ANBI” moeten verstrekken aan de Belastingdienst. Dit is het internetadres van
de stichting en aan dat verzoek is voldaan.
Slotopmerking
De jaarrekening van 2020 is tijdens de bestuursvergadering van maart 2021
goedgekeurd.
5.5.

Financieel jaarverslag 2020 (Zie bijlage 1)

5.6.

Begroting 2021 (Zie bijlage 2)

5.7
Legateren, schenken en doneren
Veel instellingen worden verrast door een legaat of een schenking. Ook wij zouden dit graag
willen.
De stichting is blij met elke gift, zowel grote als kleinen. Dit kan ook in de vorm van een legaat
of een schenking. Misschien hebt u daar wel eens aan gedacht.
Mocht u als donateur de stichting een bedrag willen nalaten dan kunt u dat doen door middel
van de volgende tekst:
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“Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Bonifatiustoren gevestigd te
Leeuwarden een bedrag groot € ….. uit te keren ….. maanden na mijn overlijden’’.

Wilt u ons helpen door uw jaarlijkse donatie te verhogen of een extra gift over te maken? Onze
stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is door de Belastingdienst
verleend. Dit betekent voor u en ons enkele fiscale voordelen. Een ANBI hoeft geen
successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt
in het kader van het algemeen belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het
algemeen belang vrijgesteld van het schenkingsrecht. Tenslotte kunt u als donateur uw
donatie of gift aftrekken van de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels. Uw
bijdrage wordt belastingtechnisch bij de aftrek op de inkomstenbelasting verhoogd met 25%.
Kortom, voordeel voor u als begunstiger en voor ons als stichting.
De belastingdienst heeft de stichting erop gewezen dat wij een zogenaamde ‘Opgaaf
Internetadres ANBI’ moeten verstrekken aan de belastingdienst. Dit is het internetadres van
de stichting en aan dat verzoek is voldaan.
De stichting is per 1 december 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is
geregistreerd onder nummer 37473335.

6. Kerkopenstelling
•
Gedurende de periode van 8 januari 2020 tot en met 27 januari 2021 zijn er in totaal
6.400 bezoekers in de kerk gekomen.
Door de vervelende “verrassing” uit China werden we helaas een paar keer gedwongen de
kerk gesloten te houden, waardoor er natuurlijk veel minder bezoek is geweest dan normaal
gesproken.
Maar door de volhardende inzet van een aantal kerkwachten konden we die periodes zo kort
mogelijk houden en zijn we tóch -zo vaak als enigszins maar verantwoord was- open gegaan!
Wat toen opviel was dat er, meer dan anders, door veel bezoekers werd gebeden of in stilte
werd “bezonnen”.
De dagen met de meeste bezoekers vielen alle in de zomerperiode: op nummer één staat 29
juli met maar liefst 355 bezoekers, op nummer twee: 14 augustus met 216, en op nummer
drie: 15 augustus met 192 bezoekers.
De dagen waarop de minste mensen kwamen waren 4 en 6 januari 2021 met elk slechts 10
bezoekers!
We hopen dat we snel weer “gewoon” open kunnen gaan,

7. Evenementen
In dit jaar vond er maar één evenement plaats in de kerk.
Dat was Hortis Vocalis op 8 februari
Wel waren er een aantal evenementen gepland, maar die konden vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Zoals: Concordia, Organum Frisicum, Opus, Fries Kamer Orkest, Da Capo, Explore the North.
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Voor informatie over de gebruiksmogelijkheden van de kerk en de kosten daarvan kan contact
worden opgenomen met het secretariaat van de stichting.
8. Donateurs
Het aantal donateurs van de stichting nam in de afgelopen jaren door overlijden, bedanken en
na opschonen geleidelijk af. Ook dit jaar was er een kleine afname. Op 31 december 2020
waren 214 personen en instellingen als donateur ingeschreven. Wij vragen onze donateurs
daarom anderen op het bestaan en het werk van onze stichting te attenderen.
9. Bonifatiuswinkel
Voor bezoekers aan de kerk maar ook voor andere geïnteresseerden zijn er verschillende
artikelen beschikbaar met betrekking tot de Sint Bonifatiuskerk. Een opsomming per rubriek:
Boeken.
•
‘De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden’
Ing. A.K. Damstra.
16 pag., formaat 12x17 cm. 19 afbeeldingen zwart/wit en kleur.
Kleine kerkgids met een korte beschrijving van de kerk en het interieur.
Prijs: € 3,50.
•
‘De heilige Bonifatius’
P. Verheijen.
28 pag., formaat 12x17 cm. 17 afbeeldingen zwart/wit en kleur.
Kleine gids met een beschrijving van het leven van Sint Bonifatius, de naamgever van de kerk.
Prijs: € 3,50.
•
‘Van Vitus tot Titus – 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden’
Redactie Tj. de Jong. Met bijdragen van A.K. Damstra en H.S.B. Hoekstra.
352 pag., formaat 21,5x30,5 cm. Rijk geïllustreerd in zwart/wit en kleur.
Uitgave Titus Brandsma Parochie.
Prijs: € 18,00.
Foto’s en platen.
•
Historische foto van de Sint Bonifatiuskerk
Bruin/lichtgeel.
Formaat 10x15 cm op stevig A4-papier.
Prijs: € 2,80.
•
Pentekening van de Sint Bonifatiuskerk.
Kleurendruk.
Formaat 21x29,5 cm.
Prijs: € 2,80.
•
Fotoserie van de Sint Bonifatiuskerk.
Er is nog steeds een serie kleurenfoto’s beschikbaar. Deze serie bestaat momenteel uit een
twintigtal foto’s. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur is op deze manier vastgelegd,
zoals de gebrandschilderde ramen, de kruiswegstaties, de beelden, het Cavaillé-Coll orgel en
de altaren. Het totaal geeft een goed beeld van wat de kerk aan moois heeft te bieden.
Nu tegenwoordig de meeste bezoekers wel foto’s kunnen maken met hun mobieltje is de
vraag naar deze foto’s sterk terug gelopen.
Prijs: € 0,80 per foto en bijbehorende envelop € 0,10.
•

‘Aed Levwerd’
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O.P. Stoelinga.
Een boek in 2 delen met verschillende tekeningen van monumentale gebouwen in de stad,
waaronder de Sint Bonifatiuskerk.
Formaat 21,0x29,7 cm.
Prijs: € 8,00 per deel.
10. Internet
Hebt u onze website al eens bezocht? U vindt daar recente informatie over de stichting, de
monumentale kerk en de evenementen, die er onder auspiciën van de stichting worden
gehouden. De website wordt regelmatig bijgewerkt.
Surf daarom eens naar: www.stichtingbonifatiustoren.nl

11. Slotwoord
Als we terugblikken op dit verslagjaar kan de conclusie zijn, dat de stichting al gedurende 46
jaar het monumentale Bonifatiuscomplex met succes in stand houdt. De erkenning van het
geheel als neogotisch topmonument is inmiddels een feit. Dat wil overigens niet zeggen dat
het een eenvoudige taak is. De huidige tijd kenmerkt zich door afnemende financiële
ondersteuning door het Rijk en een verminderde bereidheid van burgers om zich in hun vrije
tijd in te zetten voor vrijwilligerswerk. Alom hoort men: ‘We hebben het zo druk’. Onze
vrijwilligers roepen dat gelukkig niet, maar zetten zich met verve in. Dat prijst ons gelukkig en
we hopen dat het aanstekelijk werkt.
Leeuwarden, april 2021.
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12.

Een greep uit bestaande uitgaven

Kleine kerkgids

Van Vitus tot Titus

Kerkgids H.H. Bonifatius
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Beschrijving van de kerk 2de druk

Beschrijving van de ramen
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De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden
Een neogotisch monument om eens naar binnen te gaan voor een bezichtiging of
voor een moment van bezinning
13.
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