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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
“vieringen”, geeft ook informatie over het ontstaan en de achtergrond van de organisatie.
Toekomstplannen
In september hielden we een bijeenkomst met ongeveer 25 bezoekers om verder te praten over de
toekomstplannen, na de aanzet in januari 2020. Vanuit het kernwoord gemeenschapshuis hebben we
rond 5 thema’s: ontmoeten – dagritme – wonen – groepsactiviteiten – gastvrijheid volop met elkaar
geassocieerd. Dat resulteerde in concrete plannen voor de toekomst: het opstarten en entameren van
verschillende groepsactiviteiten, zoals zingen, leesgroepen, leerhuis, samen wandelen etc. Daarnaast is er
een klein groepje wat zich verder oriënteert in het samenwoonproject als centrale spil van de activiteiten.
Beloningsbeleid
De voorgangers hebben geen dienstverband en ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
Gastvoorgangers ontvangen een vergoeding per viering.
De koordirigent en andere musici zijn zelfstandigen en declareren hun kosten per viering.
Hans Lammers declareert zijn uren voor het voorbereiden en geven van het Leerhuis.
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. Moniek Siermann is ook actief in pastoraat
vanuit De Zijp. Voor minimaal twee vieringen per jaar is Hans Lammers onze gastvoorganger;
daarnaast zoeken we één maal per jaar nog een gastvoorganger van buiten.

Stagiaire
Romy Baädilla heeft in 2021 haar stage gedaan in De Zijp vanuit de opleiding Theologie en Pastoraat
Utrecht.
Uitgeoefende activiteiten
Een samenvatting van uitgevoerde activiteiten en belangrijke gebeurtenissen bij De Zijp in 2021:
• Vanaf januari zijn de vieringen online gezet omdat er wegens de corona-maatregelen geen
vieringen in de kapel werden gehouden.
• Daarnaast is er veel online gedeeld via ons YouTube-kanaal. Daar waren de maandelijkse vieringen
op te vinden en ook bezinningen in de veertigdagentijd en met advent. Evenzo is het leerhuis in
het voorjaar gehouden via een online-platform.
• Pasen is gevierd in de kapel met twee vieringen met 25 bezoekers. Deze viering werd ondersteund
door een Zijpoctet. Tevens kon men in de veertigdagentijd iedere dag een psalm met toelichting
ontvangen in de mailbox, daar hebben 50 mensen gebruik van gemaakt.
• Vanaf juni zijn de vieringen in de kapel weer opgepakt, in eerste instantie met 80 bezoekers, later
konden we dat maximum laten vallen.
• In november hebben we een Gedenkviering gehouden om de overledenen te gedenken.
• Half oktober hebben we een lezing over Hildegard von Bingen georganiseerd.
• Op zoveel mogelijk dinsdagen zijn we de liederen voor de vieringen blijven zingen.
• Vanuit het Moniek Siermann Fonds zijn er 12 nieuwe liederen gecomponeerd die door een project
Zijpkoor opgenomen zijn op een CD. Deze is samen met een boek verzamelde gedichten van
Catharina Visser uitgegeven door uitgeverij Dabar-Luyten. Deze unieke samenwerking heeft ook
geresulteerd in een extra uitgaven van een notenboek van de gezongen liederen.
Financiële verantwoording
Toelichting op de jaarrekening 2021:
De inkomsten zijn wederom lager dan begroot door lagere collecte opbrengsten, dit is veroorzaakt
doordat er i.v.m. de coronamaatregelen minder vieringen in de kapel zijn geweest en bij de vieringen
die wel konden doorgaan mochten minder mensen komen. Er kwamen ook minder giften binnen, en
minder schenkingen dan was verwacht. Er zijn wel heel veel giften binnengekomen voor het Moniek
Siermann Fonds, daar lag dit jaar ook onze focus op.
De uitgaven zijn ook lager dan begroot, dat komt eveneens doordat er minder vieringen in de kapel
zijn geweest. Verder waren er grootse plannen waarvoor een ‘stelpost toekomst’ werd opgenomen in
de begroting, maar door de corona kon daar ook veel niet doorgaan. Gelukkig konden er binnen de
geldende maatregelen nog een aantal vieringen plaatsvinden met de anderhalve meter maatregel en
konden er ook nog een aantal Zijp activiteiten plaats vinden.
Uiteindelijk hebben we dan ook het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten.
Moniek Siermann Fonds
De grootste activiteit binnen Stichting De Zijp was in 2021 het Catharina Visser project.
Dankzij vele giften en donaties voor dit project hebben we een mooi resultaat kunnen

bewerkstelligen: 12 nieuwe liederen, een CD van het projectkoor, met solisten en
instrumentalisten, en twee boeken met de gedichten van Catharina Visser.
Om dit mogelijk te maken heeft het bestuur van De Zijp besloten om vanuit haar reserves
€3000 aan dit project toe te kennen.

Samenvatting van de financiële gegevens 2021 en begroting 2022 (afgeronde bedragen in euro's):

Balans Stichting De Zijp 31-12-2021.
Vaste Activa
Liquide middelen
Vordering
Stichtingsvermogen
Moniek Siermann Fonds
Totaal

Activa
1.233
35.518

31-12-2020.
Passiva

Resultaat

Passiva

290
36.437
24
36.461

36.461

Resultatenoverzicht Stichting De Zijp 2021.
Collecten
Giften
Schenkingen
Pastoraat
Zijp activiteiten
Vieringen
Huisvestingskosten
Afschrijving inventaris
Pastoraat
Public Relations
Kosten bestuur
Overige kosten
Zijp activiteiten
Totaal

Activa
2.394
40.970

39.204
4.160
43.364

43.364

Begroting 2022.

Kosten Opbrengsten
2.809
6.565
6.840
250
900
3.550
3.261
1.161
3.360
329
820
384
4.052
16.917
17.364
447

Kosten

8.250
2.800
980
3.360
500
850
1.010
5.500
23.250

Opbrengsten
6.000
7.000
7.500
250
2.500

23.250

Moniek Siermann Fonds in 2021
Kosten
Giften 2021
Giften Catharina Visser project
Uit reserve Stichting De Zijp
Verkoop Boeken, partituren en CD
Composities
CD opname (musici, technici)
Aanschaf boeken
Totaal
Resultaat uit 2020
Resultaat 2021

7.220
9.619
2.135
18.974

Opbrengsten
275
8.663
3.000
2.900

14.838
4.160
24

