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Doelstelling en werkzaamheden 

De doelstelling van de stichting is het mede in stand houden van de Sint Jacobskerk, het 

oudste monument van Vlissingen. Dit doet ze door fondsen te genereren waarmee financiële 

bijdragen kunnen worden gegeven aan de eigenaar van het gebouw, de Protestantse Gemeente 

Vlissingen, ten behoeve van het uivoeren van (groot) onderhoud aan de Sint Jacobskerk. De 

stichting betaalt daarnaast jaarlijks een bedrag van € 14.500 aan de eigenaar van het gebouw 

ter dekking van de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening van het Nationaal 

Restauratie Fonds. Deze lening is destijds aangegaan ter financiering van een deel van de 

restauratiekosten van de laatste grote restauratie van de Sint Jacobskerk. 

 

Manier van fondsenwerving 

De fondsen worden gegenereerd door het gebouw te exploiteren als muziekpodium. Hiertoe 

wordt het gebouw verhuurd aan orkesten en andere groepen die (voornamelijk klassieke) 

concerten geven in de Sint Jacobskerk. Naast deze verhuurinkomsten is er ook de opbrengst 

van de verkoop van drankjes tijdens de concerten en zijn er donateurs die jaarlijks een 

financiële bijdrage verstrekken. 

De exploitatie van het gebouw wordt uitgevoerd door de Evenementencommissie van de 

stichting. Deze commissie bestaat uit een groep van circa 110 vrijwilligers die alles regelen 

omtrent de exploitatie van het gebouw. 

 

Beheer van het vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt uitgezet op risicoloze, rentedragende rekeningen bij de 

Rabobank. Er wordt niet belegd in effecten. 

 

Besteding van het vermogen 

Een overschot in de exploitatie wordt gereserveerd in diverse fondsen, waaronder het fonds 

reserve inventaris muziekpodium. Dit fonds kan te zijner tijd worden aangewend om de 

inventaris te vervangen waarmee het gebouw als muziekpodium kan worden geëxploiteerd. 

Te denken valt hierbij aan het podium, de stoelen en de aanwezige muziekinstrumenten.  

 

De bijdragen aan het (groot) onderhoud van de Sint Jacobskerk worden, naast de bijdrage aan 

de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening aan het Nationaal Restauratie Fonds, bij 

voorkeur betaald uit de lopende exploitatie. Mochten deze inkomsten onvoldoende zijn, dan 

kan het bestuur van de stichting besluiten een deel van de aangehouden reserves aan te 

wenden ter dekking van deze bijdragen.  

 


