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Doelstelling
De Zijp is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een
centrale plaats innemen. Het document “grondtonen van De Zijp”, beschikbaar via de website pagina “De
Zijp”, geeft ook informatie over het ontstaan en de achtergrond van de organisatie.
Toekomstplannen
In februari en mei hebben Gerrit&Clara Vlaander het initiatief genomen om mensen bij elkaar te brengen
om na te denken over nieuwe vormen van gemeenschap in De Zijp. In oktober is dat weer opgepakt door
het nieuwe bestuurslid Carol Werner en Moniek Siermann. In bestuur is een conceptplan besproken om
De Zijp op 4 sporen uit te breiden:
a. grootschalig vieren
b. kleinschalig vieren
c. leerhuis
d. omzien naar elkaar
Op 9 november zijn we met een groep Zijpbezoekers naar een symposium geweest in Roermond over
nieuwe vormen van gemeenschap.
Beloningsbeleid
De voorgangers hebben geen dienstverband en ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De koordirigent en musici zijn zelfstandigen en declareren hun kosten per viering.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.
Alle activiteiten worden mede ondersteund door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Voorgangers
Moniek Siermann en Ans Ponger zijn de vaste voorgangers. Beiden zijn ook actief in pastoraat vanuit De
Zijp. Hans Lammers is een vaste gastvoorganger; daarnaast zoeken we éénmaal per jaar nog een
gastvoorganger van buiten.
In het voorjaar 2019 hadden we een stagiaire van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing:
Nadine Hemetsberger. Ook haar eindstage (september 2019 - juni 2020) zal ze bij De Zijp doen.
Uitgeoefende activiteiten
Een samenvatting van uitgevoerde activiteiten en belangrijke gebeurtenissen bij De Zijp in 2019:
• Er waren tien vieringen op de vierde zondag van de maand, twee in de Goede Week en twee op
kerstavond. De vieringen worden ondersteund door het Zijpkoor dat ongeveer zestig leden telt.
• Begin oktober was er een trouwviering van twee Zijpbezoekers, met voorganger en Zijpkoor.
• Er was in november een viering ter herinnering van overledenen, met musici en koor.
• Op veel dinsdagen door het hele jaar konden de liederen voor de vieringen bij Moniek Siermann thuis
samen geoefend worden.
• In februari en maart zijn er 6 ochtenden georganiseerd rond poëzie, door Nadine (stagiaire).
• Op Witte donderdag (18 april) hadden we geen viering, maar een aangepast programma: expositie
van 14 kunstwerken/staties in graffiti en ’s avonds de film Mary Magdalena.
• Op 3 en 4 mei deed het Zijpkoor mee aan twee voorstellingen van Theater De Plaats over het
gedenken van de oorlog. De voorstellingen werden in de Elisabethkapel gehouden.
• In mei organiseerde Nadine (stagiaire) 3 ochtenden met creatieve werkvormen rond een psalm.
• Op 6 oktober werd het 25-jarig jubileum van Moniek Siermann gevierd. Het Koor voor nieuwe
Nederlandse religieuze muziek olv Antoine Oomen kwam optreden.
• In het najaar waren er twee groepen rond het dialoogspel Tussen zon en maan van Christa Anbeek,
over contrastervaringen. Groepsbegeleiders waren Corrie Pasman en Moniek Siermann.
• In november zijn er 3 ochtenden georganiseerd rond poëzie, door Nadine (stagiaire).
Moniek Siermann Fonds (MSF)
Op 6 oktober kreeg Moniek Siermann een fonds cadeau (ter waarde van €4.500) met als doelstelling:
Nieuwe liederen laten schrijven en componeren om in De Zijp te zingen.
Het is geheel en al aan Moniek om de teksten uit te zoeken en de componisten. Het fonds is
ondergebracht bij Stichting De Zijp, als geoormerkt geld en valt derhalve dus ook onder de ANBI-status
van de Stichting.
In november kreeg het MSF een eerste kado, geschonken door Huub Oosterhuis ea uit Amsterdam: een
korte tekst van Ida Gerhardt, op muziek gezet door Tom Löwenthal.
In november gaf Moniek aan Tom Löwenthal 3 compositie-opdrachten: twee op teksten van Catharina
Visser (met goedkeuring van erven), en één op het Aramees Onze Vader (Bron van Zijn).
In november is ook een oriënterend gesprek geweest met Jan Kortie, met de vraag of hij mantra’s wil
maken op korte tekstjes van Huub Oosterhuis (toestemming voor gekregen). In 2020 gaan we verder…
Financiële verantwoording Toelichting op de jaarrekening 2019:
De inkomsten zijn 17% hoger dan begroot door hogere collecte opbrengsten en meer giften en schenkingen
dan was verwacht.
De uitgaven zijn iets hoger dan begroot, dat komt o.a. door het concert t.g.v. het jubileum van Moniek
Siermann. Deze kosten waren onvoorzien en niet opgenomen in de begroting. Verdere uitgaven hebben we
goed in de hand weten te houden

Uiteindelijk hebben we dan ook het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten.
Samenvatting van de financiële gegevens 2019 en begroting 2020 (afgeronde bedragen in euro's):
Balans Stichting De Zijp 31-12-2019.
Activa
Vaste Activa
683
Liquide middelen
39.957
Overige vorderingen
Stichtingsvermogen
Moniek Siermann Fonds
Overige Schulden
Totaal

Passiva

0
35.260
5.585
0
40.845

40.845

Resultaat

34.622
-270
34.892

8.123
566
1.529
2.567
2.359
3.516
318
500
106
607

34.892

Begroting 2020.
Kosten
Opbrengsten

7.304
5.850
6.330
752
645

20.191

Passiva

205

Resultatenoverzicht Stichting De Zijp 2019.
Kosten Opbrengsten
Collecten
Giften
Schenkingen
Pastoraat
Overige opbrengsten
Vieringen
Gedenkviering
Jubileum (concert)
Huisvestingskosten
Afschrijving activa
Pastoraat
Public Relations
Kosten bestuur
Lezingen
Overige kosten
Stelpost toekomstige act.
Totaal

31-12-2018.
Activa
3.043
31.644

8.000
5.000
14.000
750
9.400
800

20.881
690

2.500
1.500
3.400
500
500
750
900
7.500
27.750

27.750

