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Beste lezer, 

  

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag van 2019. Een jaar waarin we vol hebben ingezet op de 
ontwikkeling van de Grote Kerk Veere als Experience én als Cultuurpodium.  

  
De Experience gaat midden 2020 open. De aanloop daar naartoe is een lange. Voor de buitenwereld is 

de enorme hoeveelheid werk die verzet werd in 2019 en nog verzet moet worden in 2020 grotendeels 

onzichtbaar. Denk daarbij aan werkzaamheden als fondsenwerving, conceptontwikkeling, realisatie en 
de ontwikkeling van onze organisatie zelf. Tegelijkertijd werd de Grote Kerk door onze huisbaas, de 

Monumenten Organisatie, geschikt gemaakt als Cultuurpodium. Er werd vloerverwarming aangelegd 
om te voorkomen dat onze gasten elektrische dekens nodig hebben om weer te ontdooien. Vondsten, 

gedaan tijdens de verbouwing zijn prachtig in de vloer verwerkt. Het stoombad voor de soldaten van 

Napoleon bijvoorbeeld. Het traject om de Experience te realiseren leidt tot mooie samenwerkingen. Zo 
zijn er in 2019 diverse partners gevonden die samen met ons de ontwikkeling weer verder hebben 

geholpen. In het bijzonder hebben we het dan over de gemeente en provincie, Studio Louter, de 
Walcherse Archeologische dienst, Erfgoed Zeeland, Veerse ondernemers en buurtbewoners. Maar ook 

niet te vergeten onze huisbaas, de Monumenten Organisatie, die in moeilijke tijden met ons 
meedenkt. 

  

In 2019 is er ook volop gewerkt aan invulling van de Grote Kerk Veere als Cultuurpodium en hebben 
we samen met onze partners al mooie evenementen georganiseerd. We hebben gastheer mogen zijn 

van evenementen van partners en externe organisatoren. Hoogtepunten van 2019 waren het 
Amsterdam Sinfonietta String Festival Zeeland, het slotconcert van het Zeeuws Orkest, de 

indrukwekkende tentoonstelling Uncle Abe’s Spitfire en het Bevrijdingsconcert van Veere’s Genoegen. 

Allemaal evenementen die bewijzen hoeveel potentie en energie die bijzondere Grote Kerk Veere in 
zich heeft.  

  
Namens de Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere wil ik fondsen, sponsoren, vrijwilligers, mijn collega 

toezichthouders, buurtbewoners en andere samenwerkingspartners van harte bedanken.  
Het is ook bijzonder stimulerend dat we kunnen samenwerken met zoveel Zeeuwse partijen, zoals de 

Middelburgse Concertzaal, het Watersnoodmuseum, het Zeeuws Orkest. We hopen dat die 

samenwerking zich voortzet en dat nieuwe zullen volgen. 
  

We zijn enorm dankbaar voor de gulle bijdrage van de BankGiro Loterij. Daardoor kunnen we onze 
plannen realiseren! We hebben nu licht, geluid, podium en stoelen! We zijn daardoor in staat om per 

voorstelling of evenement minder kosten te maken. Dat komt ook onze partners ten goede. René 

Molenaar, oud wethouder, heeft zijn passie niet verlaten en bouwt met ons aan een 
Vriendenstichting.  Met hem hoop ik dat u die dit leest Vriend wordt van dit bijzondere historische 

monument dat een 2e leven tegemoet gaat. 
  

We kijken er naar uit om verder te bouwen aan de toekomst van de Grote Kerk Veere, de opening van 

de Experience en het 500-jarig bestaan.  
Met elkaar maken we de Grote Kerk Veere tot een toegankelijke en bijzondere culturele hotspot voor 

een breed publiek. 
  

 
Karla Peijs,      Gert-Jan de Koster, 

Voorzitter Raad van Toezicht   Directeur/bestuurder 
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1. EEN TE GROTE KERK MET EEN MISSIE 

 

De Grote Kerk Veere wordt een plek die bruist, waar het verleden heel dichtbij komt en waar een 

hoogwaardige programmering centraal staat. En dat past bij haar geschiedenis; de kerk was meerdere 

malen bijna gesloopt, maar werd door vooruitziende redders het allereerste Rijksmonument van 

Nederland. Begin 19e eeuw was Veere een spookstadje geworden, door het wegvallen van de handel 

en de verbinding met de zee. Kunstenaars, kunstliefhebbers, vrijdenkers en de allereerste toeristen 

hebben Veere uiteindelijk gered, door er weer te gaan wonen, de monumenten te onderhouden en 

culturele activiteiten te organiseren.  

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere wil dit erfgoed in ere houden. De solide muren van de kolossale 

kerk zijn ondanks alles blijven staan en hebben de stad Veere altijd voorzien van onderdak, 

schuilplaats en schoon drinkwater. Elke ochtend stroomt de Grote Kerk weer vol met Zeeuws licht. 

Vanuit deze onverwoestbare, karakteristieke reuzenruimte kun je de hoogte in reiken met een 

hoogwaardig, eigenzinnig cultuurprogramma. Je hebt hier alle ruimte om te doen, te beleven en te 

dromen. 

Door in te zetten op de ontwikkeling van de Grote Kerk Veere als Experience en Cultuurpodium 

leveren we een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele- en toeristische 

klimaat van de gemeente Veere, Walcheren en de provincie Zeeland.  

We laten een breed publiek plezier beleven en willen hen inspireren met een hoogwaardig aanbod van 

(inter-)nationale kunst en culturele activiteiten, in combinatie met bijzondere verhalen van het 

verleden, heden en een perspectief op de toekomst.  

Vanuit een stevige basis in en verbondenheid met Veere en Zeeland inspireert de Grote Kerk elke 

bezoeker en voorziet hen van verhalen en belevingen die vragen naar meer. De kerk is nooit 

afgemaakt en nodigt daardoor uit om verhalen toe te voegen en verder te bouwen aan nieuwe 

geschiedenis.  

1.1 Doelstellingen 

De stichting heeft als doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, het 

creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument, het aantrekken van 

bezoekers binnen- en buiten de regio en al het andere dat daarvoor bevorderlijk kan zijn.  

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en 

festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen. In het bijzonder hebben we het dan over 

beeldende kunst, muziek, dans en film. 

De stichting heeft een cultureel oogmerk; het aanbieden van culturele activiteiten wordt boven een 

eventueel winstoogmerk gesteld.   
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2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2019 

 

2019 was een jaar waarin we letterlijk en figuurlijk hebben gebouwd én verbouwd aan de Grote Kerk 

Veere. In letterlijke zin hebben we flinke bouwkundige verbeteringen doorgevoerd aan het gebouw en 

hebben we mooie activiteiten georganiseerd voor een breed publiek. In de figuurlijke zin hebben we 

op de achtergrond gebouwd aan de organisatie zelf, de experience en het cultuurpodium. Het werven 

van fondsen voor de experience en de ontwikkeling van het concept daarvoor waren belangrijke 

activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden. 

Naast deze ontwikkelingen hebben we ook de mogelijkheid aangegrepen om evenementen te 

organiseren die laten zien welke kant we op willen met het bijzondere gebouw. We willen de 

eeuwenoude historie en verhalen laten samenkomen in culturele activiteiten die beleving en inspiratie 

brengen aan een breed publiek. Dat verwerken we zoveel mogelijk in eigen georganiseerde 

evenementen.  

Naast de organisatie van eigen evenementen is de Grote Kerk Veere ook beschikbaar voor verhuur die 

past bij de missie van de Grote Kerk Veere. We zoeken daarbij zoveel mogelijk raakvlak met cultuur, 

erfgoed, historie en de mate waarin een activiteit bijdraagt aan het creëren van een platform voor de 

omgeving.  

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende activiteiten die in 2019 hebben 

plaatsgevonden. Aan het einde van dit hoofdstuk zetten we de behaalde resultaten op een rij.   

2.1 Verbouwing Grote Kerk Veere 

In het eerste en tweede kwartaal van 2019 was de Grote Kerk Veere voor het merendeel gesloten 

vanwege een grote verbouwing; de houten vloer in het middenschip is daarbij vervangen voor een 

duurzame vloer met vloerverwarming. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zijn er diverse 

historische attributen gevonden waaronder een oude stoomcabine uit circa 1800 en een oude grafzerk 

van een Franse Hugenoot.  

De locatie is later in 2019 zover mogelijk gebruiksklaar gemaakt voor concerten en exposities. Om de 

plannen en ambities te kunnen realiseren, zal de kerk verder moeten worden aangepast, zodat 

verschillende voorzieningen, kapellen, het middenschip, de dwarsbeuk, het voorportaal, beide 

trappenhuizen en de toren duurzamer en toegankelijker worden voor een breed publiek. 

In het middenschip zijn trussen voor het grid geïnstalleerd. Hierdoor is de Grote Kerk Veere flexibel 

om apparatuur bij te plaatsen. Ook de afstelling van apparatuur gaat met behulp van deze trussen 

veel makkelijker; het huren van een hoogwerker is niet meer nodig.  Verder zijn er weergevers 

(speakers) aangeschaft en mengpanelen voor licht en geluid. Hiermee staat een professionele basis 

aan licht en geluid dat kan worden ingezet bij evenementen. 

2.2 Openstelling Grote Kerk Veere 

De Grote Kerk Veere is in de periode van 21 mei tot en met 31 december drie dagen per week 

geopend geweest dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers.  

Een bezoek aan de Grote Kerk Veere betekende dat men het middenschip, de toren en het uitzicht 

vanaf de toren kon bewonderen. Daarbij kreeg men regelmatig een korte uitleg over de historie van 

een van de vrijwilligers. Ook waren er al diverse archeologische vondsten te zien.  

De gekozen openingsdagen waren dinsdag, zaterdag en zondag, aansluitend bij de grootste drukte in 

de stad Veere. De Grote Kerk Veere ontving in deze periode 4.500 bezoekers. 
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2.3 Evenementen en activiteiten 

2.3.1 Eigen georganiseerde evenementen 

7 maart: Archeologische bijeenkomst 

Bram Silkens van de Walcherse Archeologische Dienst hield in de Grote Kerk Veere een bijeenkomst 

over de vondsten van het stoomhuis, de grafsteen en losse zaken als kogels en knopen. 
 

17, 18 en 19 mei: Sinfonietta String Festival Zeeland 

Het Sinfonietta String Festival Zeeland is het eerste muziekfestival in Nederland en België dat zich 

volledig richt op strijkersmuziek. Het is bedoeld als inspirerende toevoeging aan het Zuidwestelijke 

aanbod van klassieke muziek, met musici van het allerhoogste niveau. De komende jaren zal het als 

festivalweekend steeds in mei terugkeren. Het festival wordt geprogrammeerd door Amsterdam 

Sinfonietta, die een keur aan gastmusici mee naar Zeeland nemen. Voor deze eerste editie was er een 

extra concertmeester uitgenodigd, de Brit Anthony Marwood.  

 

Sinfonietta String Festival Zeeland 2019, Grote Kerk Veere. Foto: Gijs Koole 

 

De eerste editie in 2019 telde ruim 800 bezoekers die genoten van een veelzijdig aanbod van klassiek 

op Walcheren.  Het festival speelde zich af op drie locaties, met vier concerten en werk van vijftien 

componisten. De primaire doelstelling van deze editie was het opzetten en realiseren van een nieuw 

terugkerend klassiek en eigentijds muziekfestival in Zeeland dat zich op meerdere locaties afspeelt. 

 

Het Sinfonietta String Festival Zeeland maakt onderdeel uit van de nieuwe multidisciplinaire 

programmering van de Grote Kerk, als cultuurpodium van dans, beeldende kunst, theater, film, 

erfgoed, literatuur, fotografie en muziek. 

 

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere organiseerde in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta en 

de Zeeuwse Concertzaal het nieuwe Sinfonietta String Festival Zeeland. Dankzij de bijdrage van Sena 

Performer hebben we de eerste editie van dit nieuwe festival mogelijk kunnen maken. 
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10 juni: Studiedag Experience 

In samenwerking met Studio Louter is een studiedag georganiseerd over de erfgoed experience die in 

2020 wordt gerealiseerd. Louter nam aanwezigen mee met de Emotion Design-methode.   

3 augustus - 20 oktober: Uncle Abe’s Spitfire 

Uncle Abe’s Spitfire is een uniek beeldend kunstproject door Pier Pennings en Anke Land over de 

jongensdroom van Bram Pennings, die piloot wilde worden maar zijn eerste vlucht niet overleefde. De 

tentoonstelling was een bijdrage van de Stichting Grote Kerk Veere aan het 75-jarig herdenking- en 

bevrijdingsprogramma in 2019. 

 

Uncle Abe’s Spitfire, Grote Kerk Veere. Foto: Marloes Matthijssen 

Het kunstproject omvatte een tentoonstelling die te bezichtigen was vanaf 3 augustus en de 

presentatie van het boek ‘Jongens, ik moet gaan zwemmen’. In dit boek beschrijft Pennings het leven 

van Bram, de jongste broer van zijn vader, en het rampzalige einde ervan.  

Uncle Abe’s Spitfire is een speciaal voor de Grote Kerk Veere gemaakte installatie. Het vliegtuig met 

een spanwijdte van 11 meter is zwart gelakt. Als een vliegend sculptuur hangt het in de lucht, en 

duikt neer op de brokstukken van de oorlog. Anke Land maakt deze brokstukken uit kippengaas, 

papier maché en haar uit gouddraad zelf geweven stoffen. Die weerkaatsen fonkelend elke invallende 

lichtstraal. Het gemak waarmee een mensenleven wordt weggegooid afgezet tegen de kostbaarheid 

van het bestaan, in één beeld gevangen. 

13 en 14 september: Open Monumentendag  

Tijdens het weekend van Open Monumentendag trok Grote Kerk Veere in 2019 meer dan 2500 

bezoekers. De hele dag waren er voordrachten door kunstenaars over Uncle Abe’s Spitfire. Ook gaf 

kunstenaar Luuk Sponselee een preview van de Bouwmeester-wandelroute. 
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15 december: Christmas with Anúna 

Het wereldberoemde Iers koor Anúna trad afgelopen 15 december op in een uitverkocht Grote Kerk 

Veere. In een unieke setting bracht het koor kerstliederen, hymnen en Keltisch getinte folk. 

 

Anúna, december 2019, Grote Kerk Veere. Foto: Gijs Koole 

2.3.2 Culturele verhuur en samenwerking 

 

29 juni: Slotconcert Zeeuws Orkest  

Een prachtig zomerconcert van het Zeeuws Orkest, met sopraan Anneke Luyten en het koor Musica 

Cordis. Het concert was geheel uitverkocht.  

9 november: Bevrijdingsconcert Veere’s Genoegen 

Het volledig uitverkochte Bevrijdingsconcert 75 jaar bevrijding van Harmonie Veere’s Genoegen was 

een wervelend en groot succes. Een concert met waargebeurde verhalen, filmbeelden, voertuigen en 

decorstukken uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 

14 november: Contactdag Erfgoed 

Tijdens de Contactdag Erfgoed nam de organisatie Erfgoed Zeeland genodigden mee op reis in de 

erfgoedsector. Het thema van de dag was storytelling. Grote Kerk Veere vertelde er onder andere 

over de verhalen die het gebouw herbergt, en de nieuwe technieken waarmee deze kunnen worden 

overgebracht. 

11 december: Eindejaar voorstelling Magdalon 

Grote Kerk Veere was op 11 december gastheer voor de Magdalon School Musical van basisschool de 

Magdalon.  

29 december: Lichtjesoptocht Veere  

Op 29 december werd door Veere de jaarlijkse Lichtjesoptocht georganiseerd door Museum Veere. 

Vele deelnemers liepen tijdens de optocht door een donkere Grote Kerk Veere.  
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2.4 Resultaten van 2019  

Een overzicht van de in 2019 behaalde resultaten op een rij:  

• 6.600 bezoekers hebben de kerk bezocht tijdens één van de evenementen en activiteiten; 

• 4.500 bezoekers hebben de kerk bezocht om deze te bezichtigen, ca. 2.100 bezoekers hebben 

dat gedaan tijdens de overige activiteiten; 

• 6 eigen georganiseerde evenementen, waarvan 1 festival; 

• 5 evenementen vanuit verhuur; 

• 27 vrienden hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap Toren- of Poortwachter; 

• De website grotekerkveere.nl werd in 2019 door 9.086 unieke bezoekers bezocht, deze 

bezoeken genereerden 49.270 paginaweergaven; 

• Facebook: aantal ‘Vind-ik-leuks' op 31 december: 405, groei in aantal ‘Vind-ik-leuks': 255;  

• Instagram: aantal volgers: 349; 

• Aantal ontvangers e-mailnieuwsbrief: 585 e-mailadressen. 

 

 

 

 

Grote Kerk Veere. Foto: Marloes Matthijssen   
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3. ORGANISATIE 

 

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De 

directeur en projectorganisatie voeren het gezamenlijk bepaalde beleid uit. In dit gedeelte van het 

jaarverslag geven we u graag een overzicht van de betrokkenen bij de Stichting Exploitatie Grote Kerk 

Veere, en de taken en werkzaamheden die zij uitvoeren.  

3.1 Raad van toezicht 

Op 31 december 2019 bestond de raad van toezicht uit:  

• Karla Peijs (o.a. oud-commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland en oud-minister 

van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III) 

• Dick Anbeek (Kloveniersdoelen/oud-directeur de Drvkkery) 

• Ruud Koole (hoogleraar politieke wetenschappen Universiteit Leiden) 

• Pieter van Oord (CEO Van Oord) 

• Christoph Buchwald (schrijver/CEO Uitgeverij Cossee) 

• Hanneke de Vroe (communicatieadviseur)  

3.1.1 Taken en bevoegdheden 

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de 
vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de 

stichting. Het bestuur geeft hun gevraagd en ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens. 
 

De Raad van Toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en 
formuleert de opdracht daartoe. De Raad van Toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het 

kader van – zijn toezichthoudende taak en ook bij de werving en selectie van kandidaten — voor de 
Raad van Toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.  

 

De Raad van Toezicht kan bepalen dat een of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben 
tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de 

stichting in te zien. 
 

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur. De leden 

van de Raad van Toezicht hebben geen vergoeding ontvangen. 

3.1.2 Vergaderingen 

De Raad van Toezicht en bestuurder vergaderde op: 20 februari, 23 april, 26 juni, 9 oktober en 22 

november (audit commissie) De volgende zaken kwamen aan de orde; 

• Financiën, gang van zaken, liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting en 

exploitatieoverzichten; 

• Planvorming en visieontwikkeling; 

• Aftreedschema, zittende RvT leden en aanstellingen van nieuwe toezichthouders; 

• Vaststelling accountant voor 2019 tot en met 2023; 

• Algemene zaken, vaststellen jaarverslag, financieel verslag 2018, jaarplan en begroting 2019; 

• Overleg met de gemeente, provincie, (wethouder & ambtenaren) en bestuurder;  

• Relatieontwikkelingsstrategie; waaronder sponsoring en het Comité van Aanbeveling; 

• Programmering en samenwerkingsprojecten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Verkeer_en_Waterstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_III
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3.2 Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere 

3.2.1 Projectorganisatie 

In 2019 waren de volgende personen werkzaam voor de organisatie Stichting Exploitatie Grote Kerk 

Veere: 
 

• Directeur/bestuurder, inhoud: Gert-Jan de Koster 

• Inhoud, projectleiding historische beleving en fondsenwerving: Josje Stoel  

• PR & communicatie: Marloes Matthijssen, vanaf november 2019 Coördinatie 

marketing/communicatie: Martijn Kapel 

• Producent, vrijwilligers-coördinator: Bianca Runge 

• Techniek, licht en geluid: Walter van Peene 

• Beheerder/conciërge: Chris Koole 

• Management en RvT ondersteuning: Tara van Vliet en Janneke van de Putte-Verwoert 

• Administratie: Chris Kats en Huijgens Kertzman/ Confida (administratiekantoor) 

3.2.2 Overleggen 

De overlegstructuur van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

Intern 

• Teamvergadering: Gemiddeld twee keer per maand, zo’n 20 keer per jaar;  

• Vrijwilligersvergadering/vrijwilligerscafé: Gemiddeld één keer per twee maanden, in 2019 

heeft dit zeven keer plaatsgevonden  

• Projectoverleg over de Experience met o.a. Studio Louter, Hotel Zeezicht, Iep ontwerpers, 

Opera en een horeca conceptontwikkelaar. 

 

Extern 

• Overleg met Gemeente Veere en Provincie Zeeland, bestuurlijk en ambtelijk; 

• Klankbord- en stakeholdersoverleg met o.a. Stadsraad Veere, Stichting Delta Cultureel, 

ondernemers, Stichting Veere, omwonenden en Toeristische Impuls Veere; 

• Zeeuws Cultureel Overleg; 

• Programma-partneroverleg, Amsterdam Sinfonietta, Zeeuwse Concertzaal en het Maria Austria 

instituut; 

• Bijeenkomsten voor omwonenden samen met Stichting Monument Bezit en gemeente Veere; 

• Bilaterale gesprekken met onder andere CBK Zeeland, Erfgoed Zeeland, HZ University of 

Applied Sciences, de Drvkkerij, Museum Veere, Muziekpodium Zeeland, Productiehuis 

Zeelandia, de Oostkerk, de Vleeshal en de Walcherse Archeologische Dienst. 

 

3.3 Samenwerking 

De Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere werkt voor zijn activiteiten samen met diverse partijen. 
Hieronder zetten we op een rij welke dat zijn.  

3.3.1 Samenwerkingspartners 

Studio Louter heeft de opdracht gekregen om samen met het team van Grote Kerk Veere de 

historische beleving vorm te geven. Studio Louter ontwerpt en produceert onvergetelijke ervaringen 

voor bezoekers. Van creatief advies en concept tot ontwerp, film en interactie – in de projecten draait 

het om betekenis, innovatie en emotie.   
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Een team van specialisten uit verschillende disciplines ontwerpt, maakt en regisseert met behulp van 

Emotion Design alle elementen voor een onvergetelijke ervaring.   

Hotelzeezicht ontwerpt op basis van de marketingstrategie en positionering een passende identiteit en 

uitingsvormen. Een eigentijdse website en een ticketingsysteem zijn voor een goede promotie en 
conversie essentieel. Webbureau Lyfter en ticketssysteemprovider Stager leveren deze applicaties. Iep 

Houtwerk draagt zorg voor het ontwerp en de realisatie van horeca- en entreemeubilair. Het team 

wordt inhoudelijk ondersteund en geadviseerd door stadsarchivaris Peter Blom en archeoloog van de 
Walchers Archeologisch dienst Bram Silkens. 

3.3.2 Samenwerkende instellingen 

 
Samenwerkende (beoogde) instellingen zijn onder andere: 

• Amsterdam Sinfonietta 

• Erfgoed Zeeland 

• Bank Giro Lotterij 

• Gebouw-T 

• Kunst Educatie Walcheren 

• CBK Zeeland 

• Maria Austria Instituut 

• Museum Veere en de Schotse Huizen; Stichting Delta Cultureel 

• Muziek Podium Zeeland 

• Onderwijs: HZ University of Applied Sciences,  

• De Oostkerk 

• Project Virtuele Tijdreis met o.a. de archeologisch dienst (WAD) en het Zeeuws Archief 

• Stichting Monumenten Bezit (eigenaar gebouw Grote Kerk Veere) 

• Watersnood museum 

• Zeeland Nazomerfestival/Theaterproductiehuis Zeelandia 

• Zeeland Theaters 

• Zeeuwse Concertzaal 

• De Oostkerk 

• Zeeuws Museum 

• Zeeuws Orkest 

• Peter Boone producties 

• Diverse lokale en regionale partijen, ondernemers, stichtingen en verenigingen. 
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4. AMBITIE 

 

De Grote Kerk wordt een culturele ontmoetingsplek die rekening houdt met een breed publiek. Juist 
ook de personen die niet direct op cultuur afkomen, worden getriggerd om toch een bezoek te 

brengen aan de kerk; een bijzonder programma en unieke Experience in de kerk en de toren moet 

hiervoor zorgen. In 2020 zal de Grote Kerk Veere heropenen als Experience en Cultuurpodium.  
 

De nissen van de kerk kunnen verschillende functies krijgen. Deze ruimtes kunnen dienen als 
presentatieruimte voor de geschiedenis van Veere. Het middenschip van de kerk dient als 

expositieruimte voor hedendaagse kunst, met een wisselwerking tussen Zeeuwse, een nationale- en 
internationale hedendaagse kunst én programmering. Vanuit een stevige basis, in verbondenheid met 

Veere en Zeeland, inspireert de Grote Kerk elke bezoeker en voorziet hem of haar van nieuwe 

verhalen en belevingen die vragen naar meer. 
 

De ontsluiting van erfgoed willen we zo breed mogelijk inzetten. De opening van de Experience in de 
Grote Kerk Veere betekent ook vernieuwende programmering met landelijke aantrekkingskracht in de 

gemeente Veere en Zeeland. Het concept voor de Grote Kerk Veere bestaat uit de volgende 

onderdelen:  
 

1. De Grote Kerk is dé plek waar je bijzondere verhalen van Veere, Walcheren en Zeeland op 
interactieve en inspirerende wijze ervaart, met een unieke Experience in de kerk en toren. 

Moderne technologie op een eeuwenoude plek. De roerige historie van de Grote Kerk en haar 
betekenis voor Zeeland spelen hierbij een belangrijke rol. De inwoners van Zeeland kunnen 

zich verwonderen over de historische impact van de eigen provincie, met Veere als belangrijke 

en machtige havenstad. Ook bezoekers van buiten Zeeland zullen over Veere en de 
geschiedenis vele spannende ontdekkingen doen, die als echte ervaringen heel dichtbij 

komen.  
 

2. In de kerk zelf wordt multidisciplinair geprogrammeerd, het culturele programma dat plaats 

gaat vinden in de kerk wordt gekoppeld aan de rijke geschiedenis en 
alle verhalen van de plek. De (inter)nationale instellingen waarmee wordt samengewerkt en 

geprogrammeerd zijn actief binnen de disciplines beeldende kunst, dans, theater, film, 
erfgoed, literatuur, fotografie, muziek en cross-overs daartussen. We zetten in op cross-over 

producties, wat mooi past qua symboliek omdat Veere begonnen is als veerdienst. 
 

3. Ook wordt er inhoudelijk samengewerkt met uiteenlopende lokale partners en bewoners. Er 

wordt een stadsprogrammeur aangesteld die vormgeeft aan het stadsprogramma. De 
programmeur haalt de (lokale) verhalen op, nodigt uit en verbindt, zodat betekenisvolle 

ontmoetingen ontstaan tussen verschillende groepen en bewoners in Veere en Zeeland.  
 

De Experience zal vanaf medio 2020 opengaan voor publiek en in het kader van het cultuurpodium 

zullen er ook vanaf dat moment activiteiten en evenementen worden georganiseerd die bijdragen aan 
de missie van de stichting. Na het moment van opening zal het stadsprogramma opgepakt worden in 

projectvorm, en verder worden uitgewerkt met de omgeving.  
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5. FINANCIEN, SUBSIDIËNTEN & SPONSOREN   

5.1 Financieel jaarverslag. 

De Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere heeft een reserve van € 110.476, - in 2019 was er een 

positief exploitatieresultaat van € 13.804, - die naar de algemene bestemmingreserve gaat. In het 

financieel jaarverslag zijn alle details waaronder staat van lasten en baten, te vinden. 

5.2 Subsidiënten en sponsoren 

In 2019 hebben Gemeente Veere en de Provincie Zeeland subsidies toegekend voor de uitvoering van 

de activiteiten. De toezeggingen in 2019 voor de dekking van investering in de ontwikkeling van de 

Grote Kerk Veere inclusief Experience en de infrastructuur voor het cultuur podium zijn:  

• Bank Giro Lotterij met bedrag van € 750,000, - voor de experience en(inter) nationale 
projecten in 2019, 2020 en 2021; 

• Rabobank Coöperatie Fonds met bedrag van € 27.500, -; 

• Prins Benard Cultuur Fonds Zeeland van € 20.000, - voor licht- en geluidsfaciliteiten; 

• Frits Lensveld Stichting van € 10.000, - voor educatie in de experience; 

• Prins Bernhard Cultuurfonds landelijk, € 30.000, - voor de experience; 

• Stichting Dioraphte, € 25.000, - voor de experience; 

• Rens-Holle Stichting, € 10.000, - voor de experience; 

• Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, € 5.000, - voor de experience; 

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, € 5.000, - voor de experience; 

• Zabawas, € 25.000, - voor de experience; 

• Vogelgezang Foundation, € 10.000, - voor de experience; 

• Daarnaast hebben we een bijdrage ontvangen van de Junior Kamer als gift van € 9.700, -. 

 

Het Project Kerkmeester wordt in samenwerking met kunstenaar Folkert de Jong en CBK Zeeland 

gerealiseerd en zal in 2020 tot uitvoering komen. In dit project krijgt een beeldend kunstenaar de 

vrijheid om een kunstwerk te realiseren dat gaat over een hedendaags vraagstuk, passend bij de 

historie van de Grote Kerk Veere. De volgende fondsen hebben een bijdrage toegekend:  

• BPD Cultuurfonds, een bijdrage à € 25.000 

• Mondriaan Fonds, een bijdrage à € 40.000  

 

Dit zijn gelabelde en nog niet ontvangen middelen voor dit specifieke project in 2020; 
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6. DOORKIJK 2020 

Tijdens de afronding van dit jaarverslag, in mei 2020, ziet de wereld er heel anders uit door het 

Corona-virus. Het heeft een enorme impact op ons dagelijks bestaan, de maatschappij en de 

economie.  

De culturele- en toeristische sector is enorm getroffen door de ‘lockdown’. Landelijke-, provinciale- en 

lokale overheden zijn drukdoende met diverse voorzieningen (NOW, TOGS, Cultuur Noodfonds) om de 

culturele infrastructuur te ondersteunen zodat deze niet omvalt.  

Voor de Grote Kerk Veere proberen wij ervoor te zorgen dat we zo min mogelijke kosten maken. 

Verder willen we in aanmerking komen voor landelijke- en regionale culturele voorzieningen. 

Hoogstwaarschijnlijk mag de Grote Kerk per 1 juli open, met in achtneming van de richtlijnen. Deze 

bevatten onder andere het werken met reserveringen, bloktijden en een maximaal aantal bezoekers. 

De ruimte en de mogelijkheden die de Grote Kerk Veere heeft geven nog veel kansen om op gepaste 

wijze open te gaan met de Experience en passende horeca voor alle (dag)toeristen en culturele 

liefhebbers die ons willen komen bezoeken.  

Verwachte gang van zaken van 2020 

- Het uitvoeren van het ondernemingsplan; 

- Openstelling van de Experience vanaf juni/juli; 

- Het uitvoeren van een relatieontwikkelingsplan, waaronder sponsoren en vrienden; 

- Zorgdragen voor structurele ondersteuning vanuit gemeente Veere en provincie Zeeland voor 

de continuïteit van de Grote Kerk; 

- Het werven van vrijwilligers en operationaliseren van het vrijwilligersbeleid; 

- Het opzetten en uitvoeren van het strategisch marketingplan; 

- Een projectteam dat de definitieve plannen gaat uitvoeren; 

- Het zorgdragen voor een actuele liquiditeitsbegroting en sluitende meerjarenbegroting voor 

de exploitatie; 

- Zorgdragen voor rapportages naar alle stakeholders; 

- Doorontwikkeling in governance, waaronder het vaststellen van een bestuur en uitvoeren van 

het RvT-regelement met bijbehorende richtlijnen; 

- Realisatie van de (inter)nationale projecten en evenementen waaronder de tweede editie van 

het Sinfonietta String Festival Zeeland (mei 2020) en het project Kerkmeester; 

- De realisatie van samenwerkingsovereenkomsten met diverse strategische- en operationele 

partners waaronder: Museum Veere, Kunst Educatie Walcheren, Amsterdam Sinfonietta en 

CBK Zeeland; 

- Zorgdragen voor de contouren van het programma in 2021 en 2022.  

 

 

 

  


