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Jaarverslag 2020 
  
Voorwoord 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2020 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 2020 het aantal van 485 leden. Vergeleken bij 
de voorafgaande jaren tekent zich het volgende beeld af:  
   
 Jaar Aantal leden 
2016 579 
2017 536 
2018 514 
2019 479 
2020 485 
   
ALV 
De ALV vond vanwege de coronapandemie schriftelijk plaats in juni 2020. Op 11 juni werd de 
leden de agenda met bijlagen toegezonden, waarop er tot 1 juli gelegenheid was te reageren 
op de voorstellen.  
Op de agenda van de ALV 2020 stonden o.a. het jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 
2019. Tot slot werd een voorstel door het bestuur voorgelegd voor besteding van de uitkering 
2019. 
Op 1 oktober 2020 heeft het bestuur verslag opgemaakt van de ALV. 
 
Ten behoeve van de ALV fungeerde een kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Van 
Waning en de heer Kuipers. De commissie heeft na onderzoek schriftelijk verklaard dat de 
Jaarcijfers een getrouw beeld geven van de financiële stand van zaken van de vereniging.  De 
penningmeester werd door de vergadering gedechargeerd.  
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2020 eenmaal fysiek en driemaal online bijeen geweest. Het bestuur heeft 
zich beziggehouden het uitwerken van een enquête onder de leden, maar kon verder 
vanwege de beperkende RIVM-maatregelen weinig ondernemen. Alleen de uitgaven van de 
periodieke vriendenberichten konden regulier plaatsvinden.   
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Vriendenbericht 
Het vriendenbericht verscheen het afgelopen jaar in de maanden februari, juni, 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 
kwamen verschillende onderwerpen aan bod, respectievelijk Kaat Mossel, de Koranspreuk in 
de Laurenskerk, Marius Richters die de maker van een van de door de vereniging opnieuw 
uitgegeven ets bleek zijn en over Jacob Gabriel Litzau.  
Activiteiten voor de Vrienden 

In het afgelopen jaar werd de Vrienden alleen de mogelijkheid geboden om zich aan te 

melden voor het Nieuwjaarsconcert van 12 januari. Andere activiteiten waren niet mogelijk 

vanwege de beperkingen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus.  

Besteding van de jaarlijkse uitkering 
In de ALV van juni 2020 werd besloten de uitkering 2019 te bestemmen voor een bijdrage van  
€ 10.000,-  aan de stichting Laurenskerk ter dekking van de verliezen voortvloeiend uit de 
coronapandemie. 

Promotieactiviteiten van de Vereniging in 2020 
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. De Laurenskerk was in de maanden maart t/m mei en vanaf november 
grotendeels gesloten voor publiek. In de andere maanden waren activiteiten slechts op 
beperkte schaal mogelijk.  
Daarnaast is de Vereniging Vrienden te vinden op de website www.laurenskerkrotterdam.nl. 
 
 


