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Jaarverslag 2019 
  
 
 
Voorwoord 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2019 aan van de Vereniging Vrienden van de Grote- of Sint 
Laurenskerk. Al een groot aantal jaren hanteert het bestuur een gestandaardiseerde opzet voor 
het jaarverslag, waardoor ook dit jaar weer vergelijking met vorige jaren mogelijk is. 

  
I.A.C. Smit, voorzitter. 
  
De vereniging 
De vereniging telde aan het einde van het jaar 2019 het aantal van 479 leden. Vergeleken bij de 
voorafgaande jaren tekent zich het volgende beeld af:  
   
 Jaar Aantal leden 
2015 563 
2016 579 
2017 536 
2018 514 
2019 479 
   
ALV 
De ALV werd gehouden op zaterdag 22 juni 2019, voorafgegaan door een lezing door de van 
mevrouw Barbara Vaselka over de opgravingen die in 2016 hebben plaatsgevonden aan de 
noordoostzijde van de Laurenskerk. 
Op de agenda van de ALV 2019 stonden o.a. het jaarverslag 2018 en het financieel jaarverslag 
2018. In de mededelingen van het bestuur werd onder andere gemeld dat in juli 2019 een 
minisymposium over de toekomstvisie van de Laurenskerk. Tot slot werd een voorstel 
behandeld voor besteding van de uitkering 2018.   
 
De ALV werd bezocht door achttien leden, onder wie vijf bestuursleden (in 2018:14). Ten 
behoeve van de ALV fungeerde een kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Gelderblom 
en de heer Kuipers. Ter vergadering werd gemeld, dat de vragen, die de kascontrolecommissie 
had gesteld, naar genoegen waren beantwoord, waarna de penningmeester door de vergadering 
werd gedechargeerd.  
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2019 viermaal bijeen geweest. Het bestuur heeft zich onder meer 
beziggehouden met de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst en een burendag, het 
ontwerpen van een nieuwe folder van de Vereniging, het afnemen en uitwerken van een enquête 
onder de leden. Ook bereidde het bestuur de uitgaven van de periodieke vriendenberichten.   
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Vriendenbericht 
Het vriendenbericht verscheen het afgelopen jaar in de maanden maart, mei, oktober en 
december. Traditiegetrouw verschenen in de vriendenberichten van de hand van het bestuurslid 
Wereldsma bijdragen over de historie van de Laurenskerk en de stad. Dit jaar stond de serie 
geheel in het teken van Jacob Gabriel Litzau.  
 
Activiteiten voor de Vrienden 
In het afgelopen jaar werd de Vrienden de mogelijkheid geboden om aan de volgende 
activiteiten deel te nemen: 
  

Datum Activiteit 

7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst/-concert 

22 juni 
ALV voorafgegaan door lezing van  

mevrouw Barbara Vaselka 

 

Besteding van de jaarlijkse uitkering 
In de ALV van22 juni 2019 werd besloten de uitkering 2018 te bestemmen voor een bijdrage van 
€ 9151,- (voordelig saldo € 8147,- en € 1.014 restant glas-in-lood) aan het orgelproject.  

Promotieactiviteiten van de Vereniging in 2019 
In het kerkgebouw bood het folderrek ook dit jaar weer een groot aantal folders over de diverse 
activiteiten, waaronder die van de Vereniging Vrienden van de Grote- of St. Laurenskerk.  
Daarnaast is de Vereniging Vrienden te vinden op de website www.laurenskerkrotterdam.nl. 
 


