JAARVERSLAG 2020 STICHTING WESTVEST 90
Het bestuur van de Stichting Westvest90 heeft in 2020 dertien keer vergaderd.
Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Nieuwe voorzitter:
Toen dhr. A..A. Jordaans om gezondheidsredenen af moest treden heeft het bestuur naar een opvolger voor
hem gezocht en gevonden in de persoon van dhr.L.R .Priester, gemeentearchivaris. Hij kent de stad goed,heeft
veel connecties en meerdere bestuursfuncties (gehad). Per 1 maart 2020 is hij tot het bestuur toegetreden.
De corona crisis
Half maart werd de wereld opgeschrikt door de aanwezigheid van het coronavirus. Per direct kwam er een
“intelligente” lockdown, waardoor de concerten niet meer mogelijk waren. Het besluit viel om tot de zomer
de kerk gesloten te houden voor alle activiteiten.
Later werd er besloten om in september, met in achtneming van 1,5 m afstand, voor 30 belangstellenden
weer concerten te organiseren. Hierbij werd de musici gevraagd twee keer op te treden. Er zou dan geen
pauze en geen catering zijn. Dit leverde nog 4 mooie concerten op, waarbij helaas twee andere uitgesteld
moesten worden door nieuwe lockdown maatregelen.
Contact met de gemeente
Er is een brief van de gemeente gekomen met de mededeling dat de ontwerp omgevingsvergunning voor
nieuwbouw hoek Westmolenstraat/Elzensteeg ter visie is gelegd. Het bestuur heeft hierover een zienswijze
ingediend. Er werd gevreesd voor overlast bij het maken van CD opnamen.
Naar aanleiding van ons bezwaar, ingediend bij de gemeente, over de aanleg van een steiger bij de molen de
Walvis voor bezoekers van de Fluisterboot is er een gesprek geweest tussen de gemeente, de Stichting
Rondvaarten Schiedam (SRS) en dhr.J. Meeuse namens Stichting Westvest90. Ook hier werd gevreesd voor
overlast.
Het bezwaar is ingetrokken , nadat er een bevredigende regeling werd getroffen met de SRS.
Erfpachtconstructie
Dit jaar zijn er door de Stichting Westvest90 en de Vrijzinnigen Schiedam zodanige vorderingen gemaakt in het
opstellen van een convenant voor een erfpachtconstructie dat deze getekend kon worden en per januari 2021
administratief in kon gaan.
Er is twee keer met het bestuur van de Vrijzinnigen vergaderd.
Fundatieherstel
Doordat de aanvraag voor subsidie bij fundatieherstel door de eigenaar van de kerk (de Vrijzinnigen) gedaan
diende te worden en de Vrijzinnigen t/m eind 2020 eigenaar waren van de kerk kon de Stichting Westvest90
nog geen subsidieaanvraag hiervoor indienen. Dit zal het komende jaar ter hand genomen worden.
Verhuur
Het kerkgebouw is in 2020 voor 51 projecten verhuurd, waaronder 33 CD opnamen en 6 concerten van
derden. De Stichting Westvest90 heeft i.v.m. de coronacrisis slechts 9 keer gebruik gemaakt van het
kerkgebouw met de concertserie 2019-2020 en 2020-2021.
‘t Huis te Poort heeft dankbaar gebruik gemaakt van ons aanbod om onze kerk te huren voor hun concerten.
Hun kerk is te klein voor een rendabele concertserie.
Op zaterdag 12 september 2020 werd het kerkgebouw opengesteld voor de Open Monumentendag. Doordat
er weinig mensen beschikbaar waren kon de kerk slechts een paar uur open zijn. Hier werd dankbaar gebruik
van gemaakt. De Historische Bridgetocht en het Suiker Zoet Filmfestival konden geen doorgang vinden.
De artiesten voor de cd-opnamen kwamen uit diverse landen en zijn zeer lovend over het kerkgebouw. De
akoestiek i s heel bijzonder voor een kerkgebouw en ook de mogelijkheid om de Steinway concertvleugel van
de Stichting Westvest90 te kunnen gebruiken heeft vele artiesten doen besluiten om het kerkgebouw te huren
voor cd-opnamen.

Website
Er werd en wordt nog steeds gewerkt aan de modernisering van de website van de Stichting. De kaartverkoop
ging met ingang van het nieuwe concertseizoen via de site, waardoor er veel efficiënter gewerkt kon worden.
Wel traden er nog kinderziektes op.

Vrijwilligers
Gelukkig konden we met in achtneming van de 1,5 meter op 28 augustus een Vrijwilligersavond organiseren
met een optreden van Marie-Christine (piano) en haar vriendin Caroline (zang). Dit werd een groot succes.
Iedereen was blij dat er iets kon plaatsvinden. Helaas moest de catering komen te vervallen.

Concerten
Het 21steconcertseizoen werd op zondagmiddag 12 januari 2020 vervolgd door een concert van het
Salonorkest “Grandisono”. De zussen Maria( viool) en Nathalia(piano) Milstein speelden de sterren van de
hemel op vrijdagavond 24 januari. Het was een geluk dat het “Kinderfestival” in februari nog doorgang kon
vinden. Hierna werd alles gecanceld tot aan de zomer.
Klára Würtz beet op vrijdag 18 september het spits af voor de serie 2020-2021. Het concert van het Van Baerle
Trio werd uitgesteld. De gitarist Izhar Elias c.s. gaf een prachtig concert en gelukkig kon het optreden van de
Laureaten van het Prinses Christina Concours doorgaan. Zo ook het concert van het Helix Trio met
medewerking van de beroemde cellist Pieter Wispelwey.
Helaas moest Camiel Boomsma twee keer afgezegd worden. Hij komt terug in 2021.

De organisatie van de concerten was mede mogelijk dankzij de financiële steun van: Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., Gemeente Schiedam, Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam, Gravin van Bylandt Stichting,
Stichting Pieter Bastiaan en Stichting Orlanda Goban.
De concertseries werden samengesteld en georganiseerd door de concertcommissie, bestaande uit: mw. L.E.
Ebbens – Harmsen, mw. D. Geest, mw. M.C. Goergen, mw. M. Boelens en dhr. J. van Dalen.
Mw. R .Sinnecker is halverwege het jaar toegetreden tot de concertcommissie.
Bestuur
Het bestuur bestond uit: dhr.L.R.Priester, voorzitter; mevr. L.E. Ebbens - Harmsen, secretaris; dhr..J.C. Meeuse,
penningmeester; mevr. E.D. van Collenburg - in ’t Hout en dhr. H.J. Nieuwenhuis .
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
2021 L.E. Ebbens – Harmsen

2022 J.C. Meeuse

2021 E.D. van Collenburg- in ’t Hout

2021 H.J.Nieuwenhuis

2025 L.R.Priester

Bijlage 1
Overzicht Concerten in 2020
Zondag
12 januari
15.00 uur
Vrijdag
24 januari
20.15 uur
Zondag
2 februari
15.00 uur

Nieuwjaarsconcert 2020
Salonorkest “Grandisono”.

Maria en Natalia Milstein

Zemtsov Kwartet
Kinderfestival

Zaterdag
15 februari
10.30 uur
Zondag
16 februari
15.00 uur

Maya zingt de wereld rond

Peter Faber “Ali Baba”

Vrijdag
13 maart
20.15 uur

Klára Würtz uitgesteld

Vrijdag
27 maart
20.15 uur

Helix Trio met PieterWispelwey uitgesteld

Vrijdag
18 september
16.00 uur en 20.00 uur

Klára Würtz

Vrijdag 2 oktober

Van Baerle Trio uitgesteld

Zondag
18 oktober
15.00 uur

Izhar Elias c.s.

Vrijdag
13 november
16.00 uur en 20.00uur

Camiel Boomsma uitgesteld

Zondag
29 november
15.00 uur
Vrijdag
4 december
16.00 uur en 20.00 uur
Zaterdag 19 december
16.00 uur en 20.00 uur

Laureaten Prinses Christina Concours

Helix Trio met Pieter Wispelwey

Camiel Boomsma wederom uitgesteld

