STICHTING GOUDSE SINT-JAN
Bestuursleden
M. Heslenfeld: voorzitter
G.Schotanus: secretaris
G.van den Brink: penningmeester
P.Zoeteweij: namens College van Kerkrentmeesters
W.Verbeek: portefeuille educatie en kunst, tevens
1.Personeelszaken:
Harry Anders heeft een voltijdaanstelling gekregen als marketingmedewerker, terwijl Marianne
Tompot vanaf juni 2019 is gestopt met haar werk als medeverantwoordelijke voor de
museumwinkel. Corella Verbeek is aangewezen als Preventiemedewerker geworden.
Jaap van Rijn is vanaf 2019 geen coördinator meer van de Sint-Jan, maar directeur met de daarbij
behorende taken. Zo komt hij namens Stichting Goudse Sint-Jan in het comité van aanbeveling
Gouda Sterk aan de IJssel.
Het aantal fte voor de schoonmaaksters is iets toegenomen door de schoonmaak over te hevelen
van kerkbeheer naar SGS. Bas Koster en Hans Ritmeesters zijn als flexwerkers aangenomen.
Er is afscheid genomen van Gerda Guyt-Koster, die jarenlang verantwoordelijk was voor de
catering. Zij is na een ziekbed overleden. Christaan van der Linden is per 1 sept 2019 voor haar
benoemd als beheerder.
Al deze personeelswijzigingen hebben gezorgd voor het maken van vele overuren in 2019. Het
bestuur heeft hier beleid op gemaakt.
De Stichting heeft genoeg vrijwilligers dankzij de gesmeerde Vrijwilligers-actie van het Grootste
Museum van Nederland.

2.Stand van zaken Sint-Jan
- Van 1 januari 2019 wordt het afval door een nieuwe afval ophaaldienst (Stichting Gouda Schoon)
opgehaald.
- Het aantal bezoekers aan www.sintjan.com is met de inzet van online marketing met 34%
toegenomen. De concertagenda is zelfs 46% vaker geraadpleegd.
-Het gebruik van de Holland-pas is vanaf 1 februari 2019 gestart. Het contract voor de
Rotterdampas is getekend.
- Sint-Jan is ingeschreven als Groene kerk. Het bordje kan op het stookhuis geplaatst worden.
- Rijksmuseum heeft het Sint-Jansglas en het carton teruggebracht na de succesvolle expositie
over de Nederlandse Opstand.
- Winnie Verbeek en Ad van der Schoot zijn in gesprek met Metropolitan Museum voor het uitlenen
van carton glas 7. De tijdsduur van het uitlenen van het carton in 2020 zal maximaal drie maanden
zijn.
- Museuminrichting. Er is een start gemaakt met de permanente tentoonstelling door teksten te
schrijven en filmpjes te maken. De fondswerving voor de tentoonstelling vraagt extra aandacht
Er is verder een nieuwe architect gevonden, die aan de hand van het programma van eisen een
voorstel zal doen voor de van Beverninghkapel. Het aantal boeken zal beduidend minder zijn dan
1000. De ruimte is te klein voor een grote expositie. In de kapel zal het Librijebord worden
opgehangen.
- Boek Sint-Jan: De grove structuur van het boek ligt vast. D.w.z. drie tijdsblokken met elk drie
thema’s en een extra hoofdstuk voor losse onderdelen. T.Hage en G.van Gelder zullen er o.a. een
bijdrage aan leveren.
Kruiswegstaties Hesseling: De bruikleenovereenkomst loopt tot 1 maart 2024. Vanaf die datum
zullen de staties niet meer in de Sint-Jan worden gehangen

3. Evenementen georganiseerd door SGS
Vrijwilligersonbijt
Het ontbijt voor alle vrijwilligers op 2 januari is een succes en dus voor herhaling vatbaar. Het is
een ontbijt “zonder lange toespraken” geworden.
Goudse Glazendag: Dit jaar is Ad van den Hoven, onze glazenier, gevraagd om te vertellen over
o.a. het maken en onderhouden van het Goudse Glas.
Zotte Zaterdag
Inhoudelijk is het bestuur kritisch over de in hun ogen rommelige opzet van de kunstexpositie in de
Sint-Jan. Active participatie van de Stichting Goudse Sint-Jan zou de mogelijkheid bieden om zowel
bij te dragen als te sturen in de activiteiten.
Dag van de bekende Gouwenaar: Dit jaar zijn dr.P.Abels en dr.M.Junte gevraagd om hun
bijdrage te leveren aan het symposium over de betekenis van de remonstranten in Gouda met
name ds.E.Poppius
Open Monumentendag: De bijzondere route via de orgelzolder is positief ontvangen door
bezoekers en het bestuur van OpenMonumentendag.
Excursie voor vrijwilligers: Dit jaar is het een excursie in onze eigen Sint-Jan geworden met
medewerking van Tom Hage en Jaap van Rijn
Muziekconcerten
Ook dit jaar vonden ruim 60 orgelconcerten, zaterdagmiddagconcerten en doordeweekse concerten
plaats.. Mede door Gerben Budding worden veel nieuwe muzikale activiteiten op touw gezet. Denk
daarbij aan de Vesperdienst op de woensdagavond vanaf eind 2019. Ook zal een orgel cd van
Gerben Budding uitgegeven worden.
Er zijn spelregels in samenwerking met Gerben Budding opgesteld voor het dagelijks gebruik van
het orgel. Naleving van de spelregels verdient aandacht.
Gert van den Brink heeft gesproken met Sygsoft Holland. De opnames van het Moreau orgel
leveren geld op voor de Sint-Jan.
Ars Musica wil graag met de muziekcommissie van de Sint-Jan samen werken.
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om in eerste instantie op proef ,van uiterlijk twee jaar,
met Ars Musica in zee te gaan. Tevens dienen ook andere partijen gebruik te mogen maken van de
Sint-Jan.
De muziekcommissie zal een gesprek met de Schouwburg aangaan om te zien naar
samenwerkingsmogelijkheden zoals met Ars Musica.
De muziekcie zal een nieuwe aanvraag doen bij de GoudaPot. Argument daarbij zal zijn dat we
gebruik gaan maken van vrijwilligers via Kernkracht die in het kader van een re-integratie traject
voor de commissie aan het werk gaan.

4.SGS heeft in 2019 samengewerkt met:
a. Firma van Drie
Firma van Drie zal zowel MuseumGouda als de Sint-Jan bij hun Lichtproject in december betrekken.
Beide musea willen graag met hen samenwerken.
b. RKD (Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis)
De wetenschappelijke ontsluiting van de cartons en glazen m.b.v. het registratiesysteem van het
RKD wordt ten zeerste gewaardeerd. De eerste aanzetten om dit te bewerkstelligen zijn in 2019
genomen. Het projectplan is gemaakt en geaccordeerd.
De digitale ontsluiting van de informatie over de Sint-Jan zal van meerwaarde zijn voor het
studiecentrum in de van Beverninghkapel
c. Museum Gouda
In 2022 bestaat de tsad Gouda 750 jaar. Samen met MuseumGouda is het idee geopperd om een
gezamenlijke tentoonstelling in de Sint-Jan, waarbij in de Sint-Jan de nog aanwezige altaarstukken
uit MuseumGouda geplaatst zullen worden. Vanaf begin juli is gesproken over de mate van
samenwerking, de planning en het maken van subgroepen als educatie, financiën, collectiebeheer,
marketing/communicatie en organisatie.
d. Gemeente Gouda
Evaluatie gesprek met wethouder over religieus erfgoed:

Het gesprek omhelsde o.a. kennisdeling, het hebben van een positieve of negatieve exploitatie,
hulp aan andere kerken b.v. Oud Katholieke Kerk , opstelling van een intentie verklaring en een
kerkenvisie.

5.Digitalisering archief
Het is van belang dat SGS een duidelijke mappenstructuur heeft. Vanaf mei 2019 is daar een
aanzet toe gegeven.
6. Educatie
Vanaf 1 februari 2019 is gestart met het programma voor BO en VO. Het is de bedoeling om meer
educatieve programma’s op te zetten b.v. voor jongeren in Gouda en omgeving en catechisanten.
Winnie Verbeek, de conservator, wil graag de I Ask methode te introduceren bij de rondleiders.
Het Grootste Museum zal hierbij assisteren..
Winnie Verbeek heeft contact gelegd met het Catharijne Convent en daar bedongen dat er nu
gewerkt moet worden aan een kinderrondleiding. Winnie Verbeek zal hierbij betrokken worden.
7. Governancecode
Ook in 2019 zijn alle stukken doorgenomen, die betrekking hebben op de governancecode.
Zo is het ontruimingsplan is aangepast. Verder is de veiligheidsoefening samen met de
StJansgemeente goed verlopen. Het huishoudelijk reglement voor de Stichting Goudse Sint-Jan is
afgerond. Tot slot zijn het organisatieplan en collectieplan aangepast.
8. Acties
Vrienden van de Sint-Jan
Het aantal van vrienden van de Sint-Jan is toegenomen tot ruim 900. Hierin ziet het bestuur een
erkenning voor de culturele activiteiten van de stichting, terwijl de groei in de bijdragen ook meer
financiële ruimte biedt voor verdere uitbouw hiervan.
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€5000 bestemmen voor het experiment betaalde concerten
Het bestuur gaat akkoord met de uitgave van een CD van Gerben
Budding
Het benefietconcert in 2020 mag worden verzorgd door de Baanderij
SGS gaat akkoord met het voorstel betaalde concerten
SGS stelt dat het maken van overuren tijdig bekend gemaakt moet
worden. Ook zullen overuren in principe in vrije tijd gecompenseerd
worden.
Jaap van Rijns functie is gewijzigd van coördinator in directeur.
Tevens is afgesproken dat Jaap dit jaar een bonus ontvangt i.v.m.
geweldige resultaten en inspanningen in 2018
Deelnemen aan de kosten van een tentoonstelling Museum Gouda
kan alleen als de Sint-Jan ook partner is en het binnen de doelstelling
van de Stichting valt.
Plannen komen om de vier jaar op de agenda van de Stichting
Honorering van sprekers op de Goudse Glazen Dag en Bekende
Gouwenaars zal- afhankelijk van hun betrokkenheid op de Sint-Janvariëren tussen de €100 en €150
SGS gaat akkoord met de begroting incl de verhoging van de
entreeprijs
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel om organisten en
musici een basisvergoeding te geven.
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