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De Stichting heeft in 2016 aan de inkomstenkant een gunstig resultaat geboekt. Zowel de ontvangen
giften en donaties (ruim € 5.000) als de opbrengst van de activiteiten (ruim € 2.000) namen
vergeleken met het vorige verslagjaar toe. De Marktleiding Kogerkerk waarvan de activiteiten
worden verantwoord via de Stichting boekte bovendien een netto resultaat van ruim € 1.600. De
activiteiten omvatten de openstelling van de kerk bij Koningsdag en Monumentendag, de jaarlijkse
Wintermarkt en de maandelijkse Kogerkerkconcerten op de zaterdagmiddag. Ze mogen zich
verheugen in een toenemende belangstelling waardoor ook het historische kerkgebouw meer en
meer in beeld komt.
In 2017 en 2018 zal met de activiteiten worden voortgegaan. In oktober 2018 zal daarbij in
samenwerking met Het Brandtweer te Koog aan de Zaan bijzondere aandacht worden gegeven aan
het tienjarig jubileum van de Kogerkerkconcerten. Deze concerten zijn mede mogelijk door de
welwillende medewerking van professionele musici uit de regio.
In 2015 is een start gemaakt met de renovatie van het interieur van het monumentale bijgebouw
van de Kogerkerk, het ‘catechisatielokaal’ De Stolp. Deze renovatie is in het verslagjaar met succes
voltooid. Daarbij is de ventilatie verbeterd door toepassing een modern ventilatiesysteem waarbij
warmte wordt teruggewonnen. Verder is de vloerbedekking vernieuwd en zijn de tafels en stoelen
vervangen. Een nieuwe vouwwand en nieuwe verduisteringsgordijnen maken het gebouw voor
allerlei toepassingen bruikbaar.
In totaal hebben de Stichting en de Marktleiding een bedrag van ruim € 24.000 beschikbaar gesteld
voor de verschillende verbeteringen. Aan het eind van het boekjaar is vooral hierdoor het
gezamenlijke vermogen van de Stichting en de Marktleiding afgenomen tot ruim € 11.000.
Voorafgaand aan de verbeteringen aan de inrichting is door de Kogerkerk ook de bouwkundige
toestand van De Stolp onder handen genomen. Als Rijksmonument kan De Stolp daarbij een beroep
doen op de geldende BRIM subsidiemogelijkheden. Een punt van zorg is wel dat de rijkssubsidie door
een andere manier van berekenen is geminimaliseerd tot een bedrag van circa zeshonderd Euro per
jaar. Hiervan kan vanzelfsprekend geen restauratie en zelfs geen groot onderhoud worden
uitgevoerd.
De Stichting richt in het komende jaar haar inspanningen op de verbetering van de geluidsinstallatie
van de Kogerkerk die momenteel het eind van haar technische levensduur nadert. Daarnaast zal de
Stichting blijven werken aan het vergroten van het aantal donateurs, waarbij de culturele ANBI
status het voor de gevers het mogelijk maakt een extra fiscale aftrek te verkrijgen.
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