JAARVERSLAG 2021 STICHTING WESTVEST 90
Het bestuur van de Stichting Westvest90 heeft in 2021 dertien keer vergaderd, waarvan er één met de
concertcommissie.
Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Erevoorzitter
Er werd besloten om de heer A .A. Jordaans tot erevoorzitter van de Stichting Westvest90 te benoemen .
Dankzij zijn geweldige inzet en onder zijn leiding werd het kerkgebouw gerestaureerd en werd de “Westvestconcertserie” op de kaart gezet.
Vooraf aan het concert van Camiel Boomsma op 17 september 2021 vond deze benoeming plaats. Met een
plakkaat en een mooie bos bloemen werd hij geëerd voor al zijn werk.
Erfpachtconstructie
Dit jaar werden 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.
De corona crisis
Helaas was de coronacrisis in 2021 nog niet voorbij. Alle concerten in de eerste helft van het jaar moesten
afgezegd en zomogelijk uitgesteld worden.
De tweede helft verliep wat beter. Alle geplande concerten konden toen doorgang vinden.
Contact met de gemeente
Herinrichting Korte Haven
Afspraken over de Fluisterboot
???
Funderingsherstel
Doordat de aanvraag voor subsidie voor funderingsherstel door de eigenaar van de kerk gedaan dient te
worden kon de Stichting Westvest90 nu als eigenaar in erfpacht de subsidieaanvraag in gang zetten.
Het herstel van de fundering van het bijgebouw zal het komende jaar gerealiseerd worden.
Verhuur
Het kerkgebouw werd in 2021 voor 60 projecten verhuurd, waaronder 31 CD opnamen en 12 concerten van
derden. De Stichting Westvest90 heeft i.v.m. de coronacrisis slechts 6 keer gebruik gemaakt van het
kerkgebouw met de concertserie 2020-2021 en 2021-2022.
‘t Huis te Poort maakte in dit seizoen 1 keer gebruik van ons aanbod om onze kerk te huren voor hun
concerten. Hun kerk is te klein voor een rendabele concertserie.
Op zaterdag 18 september 2021 kon het kerkgebouw niet , zoals gebruikelijk, opengesteld worden voor de
Open Monumentendag.
De Historische Bridgetocht en het Suiker Zoet Filmfestival konden ook geen doorgang vinden.
De cd-opnamen gingen gelukkig wel door. Vele musici`uit diverse landen 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.
Beleidsplan
Er werd een nieuw beleidsplan opgesteld dat een geldigheidsduur heeft van 2022-2027.

Website
Een vernieuwde website van de Stichting Westvest90 kwam in de lucht. De kaartverkoop verloopt nu via deze
site, waardoor er veel efficiënter gewerkt kan worden. Er wordt nog wel gewerkt aan kleine finesses.

Monumentenzorg
In augustus 2021 is er een rapport van Monumentenzorg verschenen. Mede op basis hiervan zal in 2022
onderhoud aan de kerk gepleegd worden.
Vrijwilligers
Doordat er niet veel concerten doorgingen en er bijna niet meer gecaterd werd, werd er helaas weinig gebruik
gemaakt van vrijwilligers. Wel was het bestuur blij met de mensen die het podium en de vleugel in orde
maakten voor de cd opnamen en de concerten voor derden.
Concerten
De heer Nieuwenhuis gaf aan zich terug te trekken uit de kaartverkoop voor de concerten. Dit was in verband
met zijn drukke bezigheden als gebouwbeheerder. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.
De concertcommissie nam deze taak over.
Door corona konden alle concerten in de tweede helft van seizoen 2020-2021 geen doorgang vinden.
Deze konden alle verplaatst worden naar het volgende seizoen. ( Zie bijlage 1)
Het Rubens Consort trad op 15 oktober op met Quirine Viersen.
Katharine Dain, Lars Wouters v.d. Oldenheuvel en Samuel Armstrong op 11 november.
Op 21 november gaven de Laureaten van het Prinses Christina Concours hun concert.
De familievoorstelling “Het Boompje”sloot de rij op 18 december.
Sponsoren
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 , mw. R. Sinnecker en dhr. J. van Dalen.
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:
2026 L.E. Ebbens – Harmsen

2022 J.C. Meeuse

2026 E.D. van Collenburg- in ’t Hout

2022 H.J.Nieuwenhuis

2025 L.R.Priester

Bijlage 1
Concerten 2021 Seizoen 2020 -2021

Fuse
Nikola Meeusen

22 januari

verzet

Katherine Dain, Lars Wouter v.d.Oudeweijer
en Samuel Armstrong

8 januari

verzet

22 januari

verzet

5 februari

verzet

13 februari

verzet

14 februari

gecanceld

Kinderfestival:
Werverwind Ensemble “Sterk”
en
Ardemus Kwartet
Rubens Consort en Metamorphoses

5 maart

verzet

Thomas Beijer

26 maart

verzet

Quirine Viersen en Vincent van Amsterdam

18 april

verzet

Concerten 2021 Seizoen 2021-2022
“De Blues van Kattenburg"

29 augustus

Camiel Boomsma

17 september

Rubens Consort en Metamorphoses

15 oktober

Katharine Dain, Lars Wouter v.d. Oudeweijer
en Samuel Armstrong

12 november

Laureaten Prinses Christina Concours

21 november

Familievoorstelling “Het Boompje”

18 december

Bijlage 2
CD opnamen 2021
Sterre Konijn
Ciconia Consort 2X
Koninklijk Conservatorium Den Haag
D.A. van den Hoeven 2X
Rik Kuppen
St.Musica ad Rhenum
Naum Grubert
Hannah Koob
The Haque String Trio
Ekaterina Levental
Stichting Intercontinental Ensemble 2X
Stichting Vokaal Talent Nederland
Ellyne Wieringa
Stichting Alondra
Beth & Flo
Maya Fridman
Aubrey Snell
Andrea Vasi
Pauline Oostenrijk
Michael Wilmering
Anders Muskens 2X
Jellantsje de Vries
Briljant Classics Licensing B.V.
New European Ensemble 2X
Libero Strijkorkest en Sarah Kapustin
Mengjie Han

