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Het jaar 2020 
 

Dit voorwoord handelt over slechts één van de vele merkwaardige en gedenkwaardige jaren in de 

geschiedenis van de Grote Kerk te Veere. Natuurlijk heeft de Kerk grote pandemieën meegemaakt. En 
dat moeten er veel zijn geweest gezien de ouderdom van de Kerk. Zeeuwse koortsen en pokken zijn 

er voorbeelden van. Bij die jaren schrijven we 2020 bij. 
 

Het had een gloriejaar moeten zijn. Het herstel van de grootsheid van de kerk. Een feest met 
prachtige muziek. De eerste stapjes van een kind dat onafhankelijk wil zijn van zijn ouders. Een 

onderdompeling in de groots- en kleinheid van de geschiedenis van de Kerk. Variërend van de - 

wetenschappelijk bewezen - 500-jarige kat Gries tot de prachtige digitale mozaïeken waarmee de 
geschiedenis van dit dominante gebouw geschilderd wordt. De Experience, die heden en verleden van 

de kerk aaneensmeedt tot een belevenis, een bezoek dat je bijblijft. 
 

Als je de moeite neemt de toren te beklimmen word je allereerst na kennismaking met de poepdoos 

van de torenwachters beloond met een vergezicht op stad, water en ommelanden. Hoogtepunt in de 
toren is het ‘Veerisme’, de vloerprojectie die tot stand kwam met de steun van vele stichtingen en 

fondsen, waaronder de BankGiro Loterij. Bij de totstandkoming is samengewerkt met collega-
instellingen als de Walcherse Archeologische Dienst en het Zeeuws Archief. Het Veerisme laat zien hoe 

Veere voortdurend opnieuw gecreëerd is door kunstenaars die in hun kunst Veere, de Grote Kerk en 
het stadhuis als vertrek- en aankomstpunt hadden. 

 

In het najaar van 2020 trok beeldend kunstenaar Folkert de Jong de kerk in en liet zich inspireren 
door de glorieuze maritieme geschiedenis van Veere die de stad veel welvaart heeft gebracht. Hij 

creëerde van kaarsvet een armada van schepen in het middenschip van de kerk. Voor mij een 
waarschuwing aan Veere maar ook aan de wereld, dat welvaart kan opbranden en weglekken 

wanneer je je geopolitieke situatie en vooral de aarde, waarvan wij allen leven uit het oog verliest. 

 
Even zijn we open geweest in 2020. Even mochten we proeven van het fantastische gevoel dat de 

kerk nog steeds de grote aantrekkingskracht op mensen heeft die hij altijd heeft gehad. Het gaf ons, 
ook financieel, een glimp van de mooie toekomst die de kerk te wachten staat. 

 

Wij willen ervoor zorgen dat de kerk een rol kan spelen in het culturele leven van Zeeland, dat we een 
drijvende kracht zijn in de samenwerking met allerlei Zeeuwse en landelijke organisaties. Tenslotte 

vinden wij het belangrijk om de kerk aan te bieden aan Veere als een thuis voor velerlei activiteiten. 
Gewoon de kerk, in al zijn groots- en kleinheid. 

 
Daarbij hoort ook iedereen te bedanken voor het geduld met de kerk in deze moeilijke tijd: onze 

huisbaas met zijn grote hart, onze vrijwilligers, ons vaste team, de provincie voor zijn steun, ons 

gemeentebestuur dat ons ondersteunt waar mogelijk, de fondsen die de activiteiten mogelijk maken, 
waaronder de BankGiro Loterij waaraan we veel te danken hebben. De Veerse ondernemers zijn 

belangrijke partners, samen staan we voor een excellent toeristisch product. 
 

Ik wens ons allen een goed 2021 toe, met vaccinaties voor allen, zodat de kerk weer kan stralen en 

we de pandemie kunnen afsluiten. 
 

Karla Peijs 
 

Voorzitter Raad van Toezicht Grote Kerk Veere 
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Beste lezer, 
  

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag van 2020. Een jaar waarin we vol hebben ingezet op de 

ontwikkeling van de Grote Kerk Veere als Experience én als cultuurpodium.  
 

2020 was in alle gevallen een bijzonder en bizar jaar. De opening van onze historische belevenis was 
een hoogtepunt, de projectie over het Veerisme in de kerktoren zeer geslaagd. Tijdens de opbouw 

van de Experience en de voorbereidingen van de tweede editie van Sinfonietta String Festival Zeeland 
werd de hele wereld geconfronteerd met Covid-19, met grote gevolgen voor vele mensen en zeker 

ook voor de culturele sector die in (gedeeltelijke) lockdown ging. Wij waren dan ook zeer verheugd 

toen wij in juli 2020 tóch open konden voor publiek. In deze periode wisten veel bezoekers de weg te 
vinden naar Veere en de Grote Kerk. 

 
Na een succesvolle zomer stond onze tweede grote kunstmanifestatie op stapel genaamd 

Kerkmeester. Met Folkert de Jong hebben we een voltreffer te pakken door zijn unieke installatie  

Ex Voto, bestaande uit 25 zeer kleurrijke schepen, vervaardigd uit 400 kilo kaarsvet. Na landelijke 
pers bij onder meer NPO2 en NRC moesten we helaas weer dicht als gevolg van de aangescherpte 

Covid-19 maatregelen. Dit was een zware teleurstelling maar we begrijpen dat het indammen van de 
pandemie prioriteit heeft.  

 
Ondanks de (gedeeltelijke) lockdown hebben we ruim 12.000 betalende bezoekers mogen ontvangen. 

Het is daardoor overduidelijk dat wij van toevoegde waarde zijn voor de culturele en erfgoed sector in 

Zeeland omdat wij enerzijds werken met kwalitatieve artiesten, kunstenaars en gezelschappen met 
(inter)nationale uitstraling en anderzijds erfgoed (materieel en immaterieel) toegankelijk maken voor 

een zeer brede doelgroep met een groot bereik. 
 

Onze grote dank gaat uit naar de fondsen en subsidienten, de betrokken vrijwilligers, de vrienden van 

Grote Kerk Veere, samenwerkingspartners, collega-instellingen - met name de Walcherse 
Archeologische Dienst, het Zeeuwse archief, Centrum Beeldende Kunst Zeeland en het 

Watersnoodmuseum - en ons team!  
 

Gert-Jan de Koster, 
Directeur/bestuurder 
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1. EEN TE GROTE KERK MET EEN MISSIE 

 

De Grote Kerk Veere is een plek die bruist, waar het verleden heel dichtbij komt en waar een 

hoogwaardige culturele programmering centraal staat. En dat past bij haar geschiedenis: de kerk was 

meerdere malen bijna gesloopt maar werd dankzij vooruitziende redders het allereerste 

Rijksmonument van Nederland. Begin 19e eeuw was Veere een spookstadje geworden door het 

wegvallen van de handel en de verbinding met de zee. Kunstenaars, kunstliefhebbers, vrijdenkers en 

de allereerste toeristen hebben Veere uiteindelijk gered door er weer te gaan wonen, de monumenten 

te onderhouden en culturele activiteiten te organiseren.  

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere houdt dit erfgoed in ere. De solide muren van de kolossale kerk 

zijn ondanks alles blijven staan en hebben de stad Veere altijd voorzien van onderdak, een 

schuilplaats en schoon drinkwater. Elke ochtend stroomt de Grote Kerk weer vol met Zeeuws licht. 

Vanuit deze onverwoestbare, karakteristieke reuzenruimte kun je de hoogte in reiken met een 

hoogwaardig, eigenzinnig cultuurprogramma. Je hebt hier alle ruimte om te doen, te beleven en te 

dromen. 

1.1 Doelstellingen 

De stichting heeft als doel het toegankelijk houden van het kerkgebouw (Grote Kerk) in Veere, het 

creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument, het aantrekken van 

bezoekers binnen en buiten de regio en al het andere dat daarvoor bevorderlijk kan zijn.  

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van evenementen en 

festivals die de doelstelling van de stichting uitdragen. In het bijzonder hebben we het dan over 

beeldende kunst, muziek, dans en film. 

De stichting heeft een cultureel oogmerk; het aanbieden van culturele activiteiten wordt boven een 

eventueel winstoogmerk gesteld.  

1.2 Visie en missie 

Door in te zetten op de ontwikkeling van de Grote Kerk Veere als Experience en Cultuurpodium 

leveren we een actieve en inspirerende bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele en toeristische 

klimaat van de gemeente Veere, Walcheren en de provincie Zeeland.  

We laten een breed publiek plezier beleven en willen hen inspireren met een hoogwaardig aanbod van 

(inter-)nationale kunst en culturele activiteiten, in combinatie met bijzondere verhalen uit verleden en 

heden en een perspectief op de toekomst.  

Vanuit een stevige basis in en verbondenheid met Veere en Zeeland inspireert de Grote Kerk elke 

bezoeker en voorziet hen van verhalen en belevingen die vragen om meer. De kerk is nooit afgemaakt 

en nodigt daardoor uit verhalen toe te voegen en verder te bouwen aan nieuwe geschiedenis.  
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2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2020 

 

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende activiteiten die in 2020 hebben 

plaatsgevonden. Aan het einde van dit hoofdstuk zetten we de behaalde resultaten op een rij.  

2.1 Experience 

Het team van de Grote Kerk Veere heeft afgelopen anderhalf jaar samen met Studio Louter gewerkt 

aan de ontwikkeling van een unieke Experience. De Grote Kerk Veere is de plek waar je bijzondere 

verhalen van Veere, Walcheren en Zeeland op een interactieve en inspirerende wijze ervaart door de 

innovatieve (historische) Experience van (prijswinnend) Studio Louter in de nissen en de toren van de 

Kerk. Uitdagingen en moderne technologie op een eeuwenoude plek. Je mag hier zelf elementen van 

de Zeeuwse geschiedenis beleven en ontdekt zo hoe spannend en rijk ons Zeeuwse erfgoed kan zijn. 

De Experience is een toegankelijke manier om meer te weten te komen over de geschiedenis van de 

stad Veere. Het piepkleine Veere dat uitgroeide tot machtige handelsstad en talloze kunstenaars 

inspireerde. Een onderscheidende toevoeging binnen het Zeeuwse aanbod van instellingen en een 

crossover tussen cultuur en vrije tijd waarmee het aanbod voor kwaliteitstoerisme wordt vergroot. Een 

zeer groot aantal mensen komt nu in aanraking met erfgoed en cultuur, een groot deel behoort tot 

een doelgroep die daar normaal gesproken niet op afkomt. Met het toevoegen van de historische 

Experience is een bezoek aan Veere gedurende het gehele jaar interessant, ook wanneer 

weersomstandigheden niet goed zijn, zodat daarmee het seizoen wordt verlengd en tevens de 

verblijfsduur in Veere zelf.  

De Stichting Exploitatie Grote Kerk levert een grote bijdrage aan de culturele ontwikkeling van de 

provincie Zeeland en zet Veere op de kaart als een nieuwe culturele hotspot. De stichting heeft mede 

als doel het toegankelijk houden van de Grote Kerk van Veere en wil een breed draagvlak creëren 

voor dit bijzondere cultuurmonument met bezoekers van binnen en ver buiten de regio. Met het 

toevoegen van de erfgoed Experience hebben we een interactieve en laagdrempelige beleving voor 

een breed scala aan bezoekers gerealiseerd. Intrigerende installaties laten je op een ongedwongen en 

aansprekende manier kennis maken met de omvangrijke geschiedenis van deze plek en haar 

strategische ligging.  

Wij durven te stellen dat door de toevoeging van de Experience aan Veere zeer veel uiteenlopende 

bezoekers, van jong tot oud, in aanraking komen met de geschiedenis van deze plek. Bij de realisatie 

waren veel verschillende partijen betrokken. De inhoudelijke input kwam van Peter Blom 

(geschiedenis Veere en de Grote Kerk Veere), Bram Silkens (archeologie) en Joost Bakker 

(schilderkunst/Veerisme). Voorts wordt er samengewerkt met diverse erfgoedpartners, waaronder 

Erfgoed Zeeland, Museum Veere, Centrum Beeldende Kunst Zeeland, Walcherse Archeologische 

Dienst, Kunst Educatie Walcheren, Ondernemersvereniging Veere (MSV), Watersnoodmuseum, 

Festival van Zeeuwse Vlaanderen, Amsterdam Sinfonietta en Zeeuws Cultuur Overleg.  

De openstelling van de Experience heeft ook nieuwe gegevens opgeleverd over de bezoekers en 

gebruikers die nodig zijn om de beleving te versterken. Op basis daarvan zijn we bezig met het maken 

van een plan voor het verrijken van de presentatie. 

Meer dan 11.500 bezoekers hebben de Experience gedurende vier maanden in Corona tijd bekeken en 

zijn erdoor verrast en verwonderd. Van half augustus tot en met eind september 2020 is een online 

publieksonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van de Experience. Bezoekers kregen na hun 

bezoek een digitale uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Tot het moment van dit onderzoek 

waren er nog geen bezoekcijfers of profielen van de bezoekers van de Grote Kerk Veere bekend. Het 

onderzoek had tot doel om zicht krijgen in de ervaringen van de bezoekers. 
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Dit resulteerde in een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen. Daaruit bleek de hoge 

waardering van de bezoekers.  

2.2 Opening Experience 

De Experience is officieel geopend op 3 juli 2020, vanwege Covid-19 helaas een maand later dan 

gepland en als gevolg van de op dat moment geldende Corona-maatregelen met een beperkt 

gezelschap. Een week voorafgaand aan de opening is een pers-preview gehouden en is er een aparte 

voor-openstelling geweest. Tijdens deze openstelling werden genodigden meegenomen langs de 

Experience en kregen zij een toelichting van het team over de vondsten en realisatie van de 

Experience.  

2.3 Cultuurpodium 

 

Sinfonietta String Festival  

Zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020 zou vanuit festivalhart Grote Kerk Veere de tweede editie van het  

jaarlijkse Sinfonietta String Festival Zeeland plaatsvinden, een heel weekend strijkersmuziek van 

wereldklasse. Tijdens het festival zou het fameuze Amsterdam Sinfonietta in uiteenlopende spannende 

en intieme bezettingen stukken van Britten, Mahler, Mozart, Pärt, Schnittke, Strauss en Wagner spelen 

tezamen met het Nederlands Kamerkoor en solisten Emmanuel Tjeknavorian en Severin von 

Eckardstein.  

Het festival had nog een aantal unieke toevoegingen; een concertwandeling door historisch Veere, 

een introductie in klassieke muziek, meet&greets en de Kleutersinfonietta ‘Schipper mag ik overvaren’. 

Grote Kerk Veere en Amsterdam Sinfonietta organiseren samen dit unieke festival rondom 

strijkersmuziek, in samenwerking met partners Zeeuwse Concertzaal en Kunsteducatie Walcheren.  

Helaas werd als gevolg van de eerste maatregelen rondom de Corona-crisis het festival in maart 

geannuleerd met de hoopvolle aankondiging dat we in 2021 het festival opnieuw zouden organiseren. 

Open Monumentenweekend  

Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september 2020 konden de bezoekers voor half 

geld naar binnen. In totaal hebben 1500 bezoekers de kerk bezocht en op zondag 13 september  

speelde ’s middags Grupo d’Aro - vijf bevlogen musici met een passie voor tango-muziek - twee sets 

van ongeveer drie kwartier voor de bezoekers. 

Festival van Zeeuwsch Vlaanderen met Frascati Synfonic en het balletgezelschap Petrella  

Voor het eerst in 32 jaar stak het Festival van Zeeuwsch Vlaanderen met haar programma de Schelde 

over naar Walcheren. Op zondag 20 september vond een primeur plaats in de Grote Kerk Veere: 

Frascati Symphonic trad onder leiding van Kris Stroobants op met Ballet Petrella Lion uit Axel met de 

kerk als fantastisch decor voor muziek en dans. Met een inspirerend programma met nostalgische 

verbeeldingskracht, gecombineerd met het gracieuze ballet van Petrella Lion werd een ‘cultuur-as’ van 

Zeeuws-Vlaanderen naar Veere gelegd. Titel van het programma: On the Nature of Daylight & 

Dances. Gespeeld werden werken van Devreese, Respighi, Grieg en Richter. 
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Kerkmeester#1 – Folkert de Jong  

Na jaren voorbereidingstijd konden we in oktober van 2020 eindelijk de prachtige tentoonstelling van 

onze eerste Kerkmeester Folkert de Jong in de Grote Kerk Veere presenteren aan het publiek. Zijn 

werk in het middenschip geeft spannende beelden in combinatie met de enorme projectie van de 

Experience op de achterwand. 

Folkert de Jong liet zich met deze speciaal voor de Grote Kerk Veere gemaakte installatie inspireren 

door de geschiedenis van de Grote Kerk en Veere. Met zijn Ex Voto geeft hij op een hedendaagse 

manier, in 400 kilo kaarsvet, vorm aan dit verleden. Hij legt met zijn armada van schepen een 

verbinding naar religie, scheepvaart en de handel.  

Fragment PZC oktober 2020 

“Het kunnen schepen zijn, maar ook symbolen van mensenlevens. Op weg naar een mooie, 

rijke toekomst, zoals de VOC-schepen van weleer, of zeilend naar hun ondergang. De 

toeschouwer mag het verhaal zelf verzinnen zegt de Jong, al stuurt hij het stiekem wel een 

beetje. ,,Ik ben de regisseur.” 

In Ex Voto verwerkt Folkert de Jong niet alleen de positieve aspecten maar ook de schaduwkanten 

van ons verleden. Het bijzondere aan het werk van de Jong is dat hij dit niet met een demagogisch 

vingertje doet. Voor iedere toeschouwer valt er iets te beleven. Je mag het mooi vinden en je mag 

ervan genieten. De historische lading ligt niet aan de oppervlakte maar is zeker te herkennen. De 

kunstinstallatie is hierdoor erg geschikt voor het brede publiek dat de Grote Kerk Veere bezoekt. We 

krijgen dan ook veel positieve reacties van bezoekers.  

PZC schreef een groot artikel. Landelijk is de tentoonstelling opgepikt en uitgebreid beschreven door 

onder andere NRC Handelsblad en in het VPRO-kunstprogramma Mondo. Bezoekers, kunstliefhebbers 

en vakpubliek kwamen dan ook vaak speciaal voor de tentoonstelling naar Veere afgereisd. Helaas 

moesten we in november 2020 opnieuw sluiten vanwege Covid19.  

Begin 2020 was Folkert de Jong nog even ongerust dat zijn werk zou moeten concurreren met de 

belevingen in de toen nog in ontwikkeling zijnde erfgoed-Experience van de Grote Kerk Veere. 

Oorspronkelijk zou hij in een lege kerk aan het werk gaan. Hij is diverse keren op werkbezoek 

geweest om de mogelijkheden te bekijken en plannen te bespreken. Uiteindelijk heeft hij twee 

voorstellen voor een hangende installatie gemaakt.  

In goed overleg met alle betrokken partijen is de keuze is op de Ex Voto schepen gevallen. Folkert 

heeft de schepen in zijn studio gemaakt omdat dit het meest praktisch was in combinatie met de 

opbouw van de Experience en de onzekerheden rondom Covid-19. 

Folkert heeft in één week zijn tentoonstelling ingericht met technische assistentie van Denz de Kroon. 

Met een hoogwerker zijn de schepen door hem verantwoord en gezekerd opgehangen aan de houten 

balken op circa 15 meter hoogte.  

Geheel corona-proof hebben we op 10 oktober 2020 twee aaneensluitende openingen gehouden voor 

dertig bezoekers. Folkert ontving de Kerkmeesterstaf, ontworpen door Barre Verkerke, als symbool 

voor zijn rol als Kerkmeester. De staf hangt in een daarvoor aangewezen nis in de Grote Kerk en zal 

naarmate de jaren verstrijken gevuld worden met de namen van de Kerkmeesters, bij wijze van 

eregalerij. 

Na afloop van het officiële gedeelte speelde Folkert de Jong met zijn band. Dankzij een live feed via 

YouTube en Facebook konden mensen ook thuis meeluisteren en kijken. 
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2.3.1 Stadsprogramma en educatie 

 

Stadsprogramma 

De Experience trekt sinds de opening een breed publiek, maar we zien vooral veel toeristen. We 

zouden graag meer bewoners van de gemeente Veere bij de Grote Kerk willen betrekken en hen 

willen ontmoeten. Dat is de reden dat we najaar 2020 aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling en 

uitwerking van het Stadsprogramma. We hebben al met verschillende bewoners, vrijwilligers van de 

kerk en vertegenwoordigers van groepen uit Veere verkennende gesprekken gevoerd. We willen vanaf 

halverwege 2021 verbinding leggen met de stad en de provincie door elkaar te ontmoeten, samen te 

werken en ruimte te geven aan lokale en regionale initiatieven, zodat de Grote Kerk een welkome 

plaats wordt voor inwoners van de gemeente Veere, Walcheren en heel Zeeland. We nemen een nis 

van de kerk in gebruik voor een flexibele invulling van het Stadsprogramma, zodat deze nis kan 

worden ingezet voor projecten met bewoners. Het gebruik van de nis past in de traditie van de gilden, 

die in de kerk eigen ontmoetingsplaatsen hadden. En ook in de latere rol van opvang- of werkhuis, 

waarin mensen een dagbesteding vonden door te spinnen, te weven, en te verven. Alle ambachten, 

disciplines en geloven zijn welkom geweest in de kerk.  

Samen met de bewoners van Veere willen we ook aan de slag gaan met de tuin van de kerk, zodat we 

hier ‘Corona-proof’ kunnen ontmoeten en programmeren. Juist in deze tijd is er een grotere behoefte 

ontstaan om buiten te zijn en elkaar te ontmoeten, de tuin naast de kerk is een uitgelezen plek voor 

het buitenprogramma. De stadstuinman of -vrouw beheert de eetbare stadstuin, richt deze samen in 

met bewoners en programmeert tuinactiviteiten en tuintours door Veere. Bijvoorbeeld met onder meer 

een zomerse picknick in de tuin met tartan picknickkleden, ligstoelen en romantische/klassieke muziek 

van en door lokale muzikanten. De stadstuin wordt ook een plek waar persoonlijke verhalen kunnen 

worden gedeeld en maaltijden samen worden genuttigd: eten verbindt. 

Educatie 

In de Grote Kerk Veere komen eeuwenoude verhalen tot leven door de modernste technieken. Op een 

toegankelijk manier kunnen bezoekers veel leren over de geschiedenis van de kerk, Veere, Zeeland, 

Europa en de wereldhandel. Je kunt van klein naar groot uitzoomen, waardoor de Grote Kerk Veere 

geschikt is van groep 3 tot en met de eerste klassen van de middelbare school. Maar ook voor het 

voortgezet onderwijs is een bezoek aan de kerk erg interessant. 

Het programma voor scholieren en kinderen in de kerk heeft een aanvullende educatieve waarde die 

ervoor zorgt dat kinderen de betekenissen van verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis 

begrijpen en ze inzicht krijgen in de impact van geschiedenis, in oorzaak en gevolg, in consequenties, 

pech en geluk. Maar we gaan ook vanaf halverwege 2021 met kinderen aan de slag en samenwerken 

in de stadstuin en binnen (culturele) programma’s van de kerk. 

We maken de volgende onderverdeling binnen het primair onderwijs en voor kinderen:  

1. Onderbouw (groep 1 t/m 3) ± kinderen 4 t/m 7 jaar 

2. Middenbouw (groep 4 t/m 6) ± kinderen 7 t/m 10 jaar 

3. Bovenbouw (groep 7 en 8) ± kinderen 11 t/m 13 jaar  

Omdat bepaalde onderwijsvormen ook een middenbouwgroep hanteren, hebben we de middenbouw 

toegevoegd. We willen dat alle kinderen op Walcheren in de kerk komen en organiseren dit in nauw 

contact met Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat, het provinciaal kennisplatform voor 

cultuureducatie.  
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Het schoolbezoek aan de Grote Kerk Veere is opgenomen in het Veers Museum-menu. De gemeente 

Veere betaalt voor alle Veerse scholen de toegang voor de Veerse musea (Terra Maris, Marie Tak van 

Poortvliet Museum, Museum Veere, het Polderhuis en de Grote Kerk Veere) én het vervoer ernaar toe. 

We hebben de volgende drie programma’s:  

1. De Grote Kerk Veere algemeen (historie, gebouw en plaats) 

2. Napoleon 

3. De dieren van de kerk 

Deze drie programma’s kunnen de begeleiders gericht inzetten op de diverse niveaus in het onderwijs. 

Daarnaast worden deze drie programma’s ook opgenomen in het reguliere aanbod van Kunsteducatie 

Walcheren en zullen wij ook zelf actief scholen benaderen. 

Omdat de Experience voor een groot deel bestaat uit digitale ingrepen in de kerk, willen we dat 

kinderen in deze tijd, met veel beeldschermen, juist ook analoog kunnen werken en ervaren. Klassen 

krijgen daarom een koffer mee met spullen en opdrachten die passen binnen het gekozen thema. 

Op verzoek is het ook mogelijk om in het primair en voortgezet onderwijs een thematische 

voorbereidende les of gastles op scholen te organiseren, waarna de leerlingen de kerk en de 

Experience bezoeken en daar aan de slag gaan met uiteenlopende opdrachten die zijn gelinkt aan de 

verhalen over de plek. Een provinciale samenwerkingspartner hierbij is Cultuurkwadraat en Stichting 

Delta Cultureel.  

Eind oktober 2020 heeft een school uit het basisonderwijs de Experience bezocht, vanwege de 

lockdown was er helaas niet meer mogelijk. De feedback die we achteraf hebben ontvangen, was zeer 

positief. Lerares en leerlingen waren ontzettend enthousiast over het bezoek aan de Experience. 

Vanaf 2021 gaan we actief scholen benaderen, om hen te wijzen op de educatieve programma’s van 

de kerk, tevens gaan we met samenwerkingspartners aan de slag.  

Op 28 oktober hebben ook PaBo-2C studenten een bezoek gebracht aan de Grote Kerk Veere. Zij 

werden onder meer ontvangen door twee van onze gidsen. Niet alle onderdelen van de excursie 

waren uitvoerbaar vanwege de Corona-maatregelen. Daarom is besloten om - na overleg met de 

initiator HZ-Cult - het bezoek aan de Grote Kerk te combineren met een bezoek aan het Stadhuis en 

de Schotse Huizen van Museum Veere. De studenten liepen in kleine groepjes door de Grote Kerk en 

vervolgens in dezelfde samenstelling door Veere naar Museum Veere. Deze combinatie werkte erg 

goed, de studenten waren heel enthousiast en de excursie werd met een 8 beloond. 

2.3.2 Culturele verhuur en samenwerking 

De volgende activiteiten heeft de grote Kerk mede mogelijk gemaakt:  

• ’t Veerse Scheepstuig (een Shanty-koor waar ook een van onze gidsen in zit) trad op 8 juli 

2020 op. Het ging om een besloten bijeenkomst zonder publiek omdat een van de leden 

ernstig ziek was. Het koor heeft een video opname gemaakt ter nagedachtenis. De catering is 

door een van de vrijwilligers verzorgd. 

• Viva Voce, een zangkoor uit Wageningen kwam spontaan aanlopen tijdens een week waarin 

het koor in Zeeland verbleef. Ze wilden heel graag optreden en dat is ook gebeurd op 10 juli 

2020. Ze hebben zelf alle PR gedaan. Uiteindelijk waren er circa 50 bezoekers.  
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• Veere’s Genoegen is een fanfareorkest uit Veere dat in de Corona-periode in de Grote Kerk 

Veere repeteerde, tot het te koud werd in de kerk. Zij hebben een concert gegeven op 11 juli 

2020 met 100 bezoekers. De kaartverkoop verliep via de Grote Kerk Veere. Een en ander 

werd georganiseerd met inachtneming van de toenmalige Corona-maatregelen. Dus met 

stoelen op 1,5 meter afstand.  

• Eind augustus huurde fotografe Anja van Ast de Grote Kerk Veere voor een workshop 

fotografie in twee dagen voor ongeveer 22 mensen.  

• Het Zeeuws Orkest gaf op 12 september 2020 een succesvol en door henzelf tot in de puntjes 

geregeld concert. Het aantal bezoekers dat toegestaan was in verband met de geldende 

Covid-maatregelen was 100 personen.  

• Tot oktober 2020 was het tevens mogelijk om te abseilen in de Grote Kerk. De Grote Kerk 

Veere biedt daarmee een mooie aanvullende en sportieve ervaring. Vanaf grote hoogte wordt 

onder begeleiding van professionals een ‘sprong in het diepe’ gewaagd. Elke week waren er 

weer mensen die hier speciaal voor kwamen. Het Poortwachtershuisje diende als 

verkooppunt.  

• Er zijn diverse aanvragen voor fotomomenten van bruidsparen, (beroeps)fotografen en lokale 

initiatieven die het kerkgebouw als decor willen gebruiken. 

 

2.3.3 Horeca 

Café Japi is een onlosmakelijk onderdeel van de Grote Kerk Veere. Café Japi verwijst naar de persoon 

Japi uit Nescio’s De Uitvreter. Japi maakt graag gebruik van de gastvrijheid van anderen door ‘een 

vorkje mee te prikken’.  

Gasten willen in het café van de Grote Kerk zitten omdat ze nog willen nagenieten van de ervaring 

van de Experience en deze willen verlengen en compleet maken met een bezoek aan het café. Waar 

veel belevingen in de kerk individueel, of in kleinere groepen kunnen worden ondergaan is dit een 

plek van samenkomen, ontmoeten en verhalen delen. Er wordt gefocust op goede service en een 

verlenging van de beleving die men al in de Grote Kerk Veere heeft ondergaan, onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

Het Café was in eerste instantie nog geen zelfstandig opererende unit, de bedrijfsleider was 

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Later is een samenwerking met het Watersnoodmuseum 

ontstaan en met hen zijn de plannen voor Café Japi verder uitgewerkt. De uitgebreide lunches, die in 

eerste instantie op de kaart staan, blijken vooral geschikt voor het hoogseizoen wanneer het aantal 

bezoekers hoog is. Ook zijn picknickmandjes verkrijgbaar die mee naar buiten genomen kunnen 

worden en elders genuttigd. Na de zomer is overgegaan tot de verkoop van zaken die langer 

houdbaar zijn. Een succesnummer is de koffie/thee met een Zeeuwse bolus. 

 

2.4 Positionering, huisstijl en communicatiemiddelen 

Met het ontwikkelen van de nieuwe Experience in de Grote Kerk Veere is ook het merk Grote Kerk 

Veere opnieuw gepositioneerd.  

Strategie 

De kracht van de Grote Kerk Veere zit in de unieke locatie en de historie van het gebouw. Al heet het 

gebouw een kerk, het is er zeker geen van dertien in een dozijn. De kerk is leeggeroofd, verminkt, 
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hersteld en herbouwd. Van kerk tot kazerne en hospitaal, via opslagruimte en veestal naar 

cultuurpodium en Experience. De kerk bulkt van verhalen die het beleven waard zijn, en heeft een 

pluspunt dat niemand anders in de wijde omtrek heeft; een uniek uitzicht over Zeeland vanaf de 

toren. De concurrentiekracht van de Grote Kerk Veere komt dan ook uit het onderscheid dat hiermee 

kan worden behaald. Dát maakt de kerk uniek en biedt een beleving die je nergens anders vindt.  

De merknaam is en blijft Grote Kerk Veere; de naamsbekendheid die het gebouw heeft moet gebruikt 

worden en breder worden geladen; 

Er wordt gewerkt met een hoofdmerk en een submerk per onderdeel wanneer communicatie specifiek 

daarover gaat. Het hoofdmerk is: ‘Grote Kerk Veere, Experience / Cultuurpodium’, de submerken zijn: 

‘Grote Kerk Veere Experience’ en ‘Grote Kerk Veere Cultuurpodium’.  

De mentale merkidentiteit is als volgt omschreven: 

Merk-visie Binnen het vrijetijdsaanbod in Zeeland biedt de Grote Kerk Veere in 

het majestueuze en imposante gebouw unieke belevingen. Erfgoed, 

historie, verhalen en culturele avonturen komen samen in de 

Experience en het cultuurpodium.  

Merk-missie Onverwachte verwondering in uniek erfgoed 

Merkwaarden Verwondering, plezier, inspirerend, hedendaags, spannend, uniek 

Merkpersoonlijkheid Avontuurlijk, modern, stoer, tegendraads, toegankelijk 

Merkbelofte Unieke belevingen in een wel heel ongewone kerk 

Merk-kernconcept Ongewoon en verwonderend 

 

Doelgroepfocus 

De doelgroepfocus voor de Experience is zeker niet eenzijdig. Het is in dit geval beter om uit te gaan 

van een psychografische voorkeur voor de cultuur, erfgoed en historie en dus de beleving die de 

Grote Kerk Veere biedt. De producten, diensten en bijbehorende marketing zijn daarom afgestemd op 

‘Liefhebbers en kenners’ en ‘Casual genieters’. 

Liefhebbers en kenners 

De doelgroepen die vallen binnen de liefhebbers en kenners hebben bij voorbaat al een warm gevoel 

bij cultuur. Ze bezoeken culturele evenementen graag in meer of mindere mate. Wanneer we uitgaan 

van de doelgroepindeling zoals eerder benoemd kunnen we uitgaan van meerdere groepen namelijk  

• Elitaire cultuurminnaars/avontuurzoekers 

• Klassieke kunstliefhebbers/inzichtzoekers  

Verbindingszoekers 

De leeftijd van deze groep is 45 jaar en ouder, hoger opgeleid, en verdient altijd bovenmodaal, 

anderhalf tot twee keer. Deze doelgroep heeft een voorliefde voor cultuur, kunst en historie, en 

beoefent dit ook actief. Kenmerkend aan deze doelgroepen is dat ze ook buiten vakanties tijd hebben 

om erop uit te gaan en veel bestedingsruimte hebben.  
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Casual genieters 

De casual genieters vinden cultuur interessant, maar doen even graag of liever ook andere 

activiteiten. Op basis van de eerdergenoemde doelgroepindeling in dit plan vinden we in deze groep  

• Harmoniezoekers/actieve families  

• Randstedelijke gemakszoekers 

Onder deze doelgroep vinden we vooral families. De leeftijd van deze groep bevindt zich tussen de 30 

en 50 jaar. Ze zijn gemiddeld tot hoger opgeleid, en verdienen modaal of net daarboven. Het bestaan 

dat ze leiden is een druk bestaan, altijd zoekend naar een balans in het gezin. De eerste voorkeur 

gaat vaak uit naar actieve uitjes, daarnaast is er ook ruimte voor culturele uitstapjes. Deze groep zit 

veelal vast aan schoolvakanties vanwege de kinderen. 

Nieuwe merkidentititeit 

Op basis van de geformuleerde strategie, missie, visie en doelgroepen is de nieuwe merkidentiteit van 

de Grote Kerk Veere vormgegeven. Een logo en bijbehorende huisstijl is ontwikkeld en vertaald naar 

de verschillende communicatiemiddelen. 
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De communicatiemiddelen van de Experience en het Cultuurpodium bestaan uit analoge en digitale 

middelen. Deze worden beiden veelvuldig ingezet, met meer nadruk op de digitale (en vaak gratis) 

communicatiemiddelen. In een korte periode heeft de Experience een flinke schare digitale volgers 

weten te bereiken en behouden. In het najaar van 2020 is een begin gemaakt met de verbetering van 

de way-finding en zichtbaarheid van de Experience, omdat veel spontane bezoekers denken dat ze 

enkel een kerk bezoeken.  

Digitale communicatiemiddelen 

Website www.grotekerkveere.nl  

Op de website is alle informatie over de Experience en de programmering van het Cultuurpodium te 

vinden.  

Facebookpagina facebook.com/grotekerkveere 

Op het moment van schrijven 742 volgers. Er wordt geregeld een bericht geplaatst dat op veel 

interactie mag rekenen.  

Instagram 

Op Instagram heeft de Grote Kerk Veere inmiddels 639 volgers. Ook hier wordt regelmatig informatie 

gedeeld of we reposten foto’s van bezoekers, zowel in de tijdlijn als in stories. Het aantal volgers 

groeit gestaag en de interactie op posts neemt toe. 

Digitale nieuwsbrief  

In 2019 is begonnen met het verzenden van een digitale nieuwsbrief naar het e-mail adressenbestand 

van de Grote Kerk Veere.  

SEA 

Rond de expositie Kerkmeester is een online campagne opgestart. Helaas heeft deze vanwege de 

Covid-maatregelen en het feit dat de Grote Kerk Veere vanaf de start van de expositie Ex Voto te kort 

gedraaid om daar nu al resultaten van de delen. De campagne zal in 2021 opnieuw opgestart worden. 

Free Publicity 

Er zijn diverse persberichten verstuurd. Met name de opening van de Experience en de opening van 

de tentoonstelling van Folkert de Jong hebben veel aandacht gegenereerd.  

In zowel gedrukte media (NRC, FD, PZC, De Bode, Nederlands Dagblad, Trouw, Résidence) als online 

is ruim aandacht gegeven aan de kerk.  

De Experience fungeerde in een aantal radio- en tv-items van Omroep Zeeland. 

Daarnaast heeft VPRO Mondo in een item tijdens de uitzending van 1 november 2020 uitgebreid 

aandacht besteed aan de kerk en haar Kerkmeester. 

Analoge communicatiemiddelen 

Deels drietalige (Engels-Duits-Nederlands) folders over de Experience zijn ontwikkeld. Deze zijn in een 

oplage van 25.000 stuks in de gemeente Veere en een aantal omliggende gemeentes verspreid bij 

toeristische accommodaties en musea.  

Bezoekers van de Experience ontvangen bij binnenkomst een folder waarmee de bezoeker aan de 

hand wordt genomen en verdiepende informatie krijgt over de Grote Kerk Veere en de installaties van 

de Experience. 
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• In de Badkoerier heeft Grote Kerk Veere elke editie een halve pagina advertentie een halve pagina redactioneel.  
In de maanden september, oktober, november en december hebben we geadverteerd in de Zeeuwse Culturele 
Agenda.  

• Er is een advertentie op de stadsplattegrond Veere geplaatst en een outdoor-bord bij binnenkomst van de stad 
Veere.  

• Daarnaast zijn er ten behoeve van de campagne voor de Kerkmeester Folkert de Jong stoepborden geplaatst in 
de gemeentes Middelburg en Veere. 

• In samenwerking met het Watersnoodmuseum, MuZEEum en de Grote Kerk Veere hebben we een grote 
campagne ingekocht, in de vorm van een 55m2 groot A58 reclamebord. 
 

2.5 Resultaten van 2020  
Een overzicht van de in 2020 behaalde resultaten op een rij:  

• 12.368 bezoekers hebben de kerk bezocht tijdens één van de evenementen en activiteiten; 

• 9.488 bezoekers hebben de kerk bezocht om deze te bezichtigen, circa 2.880 bezoekers 

hebben dat gedaan tijdens de overige activiteiten; 

• Wegens maatregelen vanuit de overheid moest de Grote Kerk Veere sinds de opening op 4 juli 
2020 haar deuren sluiten van 4 tot en met 19 november 2020 en vanaf 14 december 2020. 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is de kerk helaas nog steeds gesloten; 

• Drie grotere evenementen zijn door onszelf georganiseerd. Het Sinfonietta String Festival 
Zeeland werd uitgesteld wegens de Covid-19 maatregelen; 

• Vijf evenementen hebben plaatsgevonden vanuit verhuur; 

• 21 vrienden hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap Toren- of Poortwachter, het totaal 

ligt nu op 49 vrienden;  

• De website grotekerkveere.nl werd in 2020 door 22.085 unieke bezoekers bezocht, deze 
bezoeken genereerden 97.000 paginaweergaven; 

• Facebook: aantal ‘Vind ik leuks’ op 31 december: 677. Groei in aantal ‘Vind ik leuks’: 272; 

• Instagram: aantal volgers op 31 december: 624. Groei in aantal volgers: 275; 

• Aantal ontvangers e-mailnieuwsbrief: 903 e-mailadressen, groei in aantal abonnees: 318; 

• De basis van de Experience, de theatertechnische infrastructuur en de inventaris, inclusief 

horeca, is gerealiseerd en opgeleverd.  
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3. ORGANISATIE 

 

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De 

directeur en projectorganisatie voeren het gezamenlijk bepaalde beleid uit. In dit gedeelte van het 

jaarverslag geven we u graag een overzicht van de betrokkenen bij de Stichting Exploitatie Grote Kerk 

Veere en de taken en werkzaamheden die zij uitvoeren.  

3.1 Raad van toezicht 

Op 31 december 2020 bestond de raad van toezicht (inclusief relevante functies) uit:  

• Karla Peijs (oud-commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland en oud-minister van 

Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III. President Commissaris Zeeland 
Refinery, voorzitter RvT Zib Zeeland, voorzitter bestuur Watersnoodmuseum, lid Raad van 

Commissarissen Hendrick de Keijser) 

• Dick Anbeek (mede-eigenaar/directeur Uitgeverij den Boer | de Ruiter, eigenaar/directeur De 
Kloveniersdoelen Middelburg, vennoot VOF De Drvkkerij vastgoed Middelburg) 

• Ruud Koole (emeritus Hoogleraar Politieke Wetenschappen Universiteit Leiden, lid Eerste 

Kamer der Staten-Generaal, 2011-2015 en vanaf juni 2019, lid Parlementaire Assemblees van 

de Raad van Europa en NAVO) 

• Pieter van Oord (CEO Van Oord) 

• Christoph Buchwald (schrijver/CEO Uitgeverij Cossee) 

• Hanneke de Vroe (bestuurslid stichting Zeeuws Weerzien)  
 

Bestuurder is Gert-Jan de Koster (directeur/bestuurder Gebouw-T, bezoldigd. Secretaris stichting 
PopMonument, onbezoldigd).  

 

 
Grote Kerk Veere. Foto: Marloes Matthijssen  
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3.1.1 Taken en bevoegdheden 

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de 

vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de 

stichting. Het bestuur geeft hen gevraagd en ongevraagd tijdig de voor de uitoefening van hun taak 
noodzakelijke gegevens. 
 
De Raad van Toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en 

formuleert de opdracht daartoe. De Raad van Toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het 

kader van zijn toezichthoudende taak en ook bij de werving en selectie van kandidaten voor de Raad 
van Toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.  
 
De Raad van Toezicht kan bepalen dat een of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben 

tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de 
stichting in te zien. 

 

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur. De leden 

van de Raad van Toezicht hebben geen vergoeding ontvangen. 

3.1.2 Vergaderingen 

De Raad van Toezicht en bestuurder vergaderden op 15 januari, 4 maart, 28 mei, 8 juli 

(zelfevaluatie), 24 september, 4 november en 17 december (auditcommissie). De volgende zaken 

kwamen hierbij aan de orde. 

• Financiën, gang van zaken, liquiditeitsbegroting, investeringsbegroting en 

exploitatieoverzichten; 

• Planvorming en visieontwikkeling; 

• Aftreedschema zittende RvT leden en aanstellingen van nieuwe toezichthouders; 

• Algemene zaken, vaststellen jaarverslag, financieel verslag 2020, jaarplan en begroting 2021; 

• Overleg met de gemeente (wethouder & ambtenaren), provincie en bestuurder;  

• Relatieontwikkelingsstrategie; waaronder sponsoring en het Comité van Aanbeveling; 

• Programmering en samenwerkingsprojecten. 

 

3.2 Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere  

3.2.1 Organisatie 

In 2020 waren de volgende personen werkzaam voor de organisatie Stichting Exploitatie Grote Kerk 

Veere: 
 

• Directeur/bestuurder: Gert-Jan de Koster 

• Inhoud, projectleiding historische beleving en fondsenwerving: Josje Stoel  

• Bedrijfsleider en vrijwilligerscoördinator vanaf oktober 2020: Marjolein Bolmers 

• Marketing/communicatie: Martijn Kapel, Karen Kroese en Marjolein van de Putte 

• Producent (Kerkmeester), vrijwilligerscoördinator (tot oktober 2020) Bianca Runge 

• Techniek, licht en geluid: Walter van Peene 

• (Gast-)programmeur: Bart Gabrielse 

• Beheerder/conciërge: Chris Koole 

• Management en RvT ondersteuning: Janneke van de Putte-Verwoert 

• Administratie: Chris Kats en Confida (administratiekantoor) 
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3.2.2 Vrijwilligers 

Vrijwilligers en dagelijkse gang van zaken 

Vóór de opening (en ook daarna) is een goed aantal vrijwilligers geworven. Enthousiaste mensen uit 

Veere en omgeving, maar ook vrijwilligers die de moeite nemen om uit Vlissingen, Middelburg of 

vanaf Schouwen-Duiveland naar Veere te komen om ons terzijde te staan. Er worden 

intakegesprekken gevoerd en vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om mensen voor te bereiden 

op de inrichting, de software (Stager) en de apparatuur waarmee men zou gaan werken. Tijdens die 

bijeenkomsten was er ruimte voor allerhande vragen, maar ze waren ook bedoeld om met elkaar 

kennis te maken en informatie uit te wisselen over de plannen rondom de Experience, de 

Kerkmeester, het Cultuurpodium en het gastheer/-vrouwschap. 

De vrijwilligers worden vooral ingezet bij de kassa en als gids. Een aantal vrijwilligers weet veel van de 

historie van Zeeland en van Veere en zijn Grote Kerk in het bijzonder. Daar wordt dankbaar gebruik 

van gemaakt, met name bij educatieve activiteiten maar ook als het gaat om het informeren van 

dagelijkse bezoekers.  

Omdat evenementen veelal zijn afgezegd was er voor vrijwilligers niet veel te doen als het gaat om 

hulp bij de organisatie, ontvangst, horeca, terwijl dat wél voor velen de zogeheten krenten in de pap 

zijn.  

De vrijwilligers zijn van al het wel en wee op de hoogte gehouden door een nieuwsbrief die in principe 

om de week verzonden werd. In de zomer 2020 vond een digitaal vrijwilligerscafé plaats. Het fysieke 

vrijwilligerscafé dat in het najaar zou plaatsvinden is helaas tot twee keer toe afgezegd. 

Er moest veel geïmproviseerd worden, met name na de opening en rondom de Corona-maatregelen, 

maar gelukkig is iedereen flexibel en staan team en vrijwilligers altijd klaar.  

In samenwerking met een van de vrijwilligers, die vanuit zijn professie deskundig is op gebied van 

veiligheid, is een veiligheidsplan opgesteld. Steeds verschoven zijn een BHV training voor vrijwilligers 

en medewerkers en een klantvriendelijkheidstraining, te organiseren samen met Museum Veere.  

3.2.3 Corona 

De Corona-crisis gooide veel roet in het eten. Gelukkig is de Grote Kerk Veere behoorlijk ‘Corona-

proof’. Allereerst is het een zogeheten doorstroomlocatie en door de aanwezigheid van een aparte in- 

en uitgang én door de gescheiden trappen in de toren konden de kerk en de toren in juli 2020 

opengesteld worden voor publiek.  

Het betekende wél het nemen van allerlei maatregelen; tijdslots, registratie bij binnenkomst van de 

bezoekers, voetpompjes met gel, looproutes en later het dragen van mondkapjes (mét het logo van 

de Grote Kerk Veere). Er kwam een plexiglas scherm bij de kassa. Al met al vonden er geen 

incidenten plaats en was een veilig bezoek aan de kerk mogelijk, met de voorgeschreven afstand van 

1,5 meter. 

Helaas trok een aantal enthousiaste vrijwilligers, die behoorden tot de risicogroep, zich terug in 

afwachting van betere tijden. Andere vrijwilligers wilden juist graag bij ons werken, onder meer omdat 

er verder niet veel te doen is.  
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3.2.4 Overleggen 

De overlegstructuur van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

Intern 

• Teamvergadering: gemiddeld twee keer per maand, zo’n 20 keer per jaar;  

• Vrijwilligersvergadering/vrijwilligerscafé: gemiddeld één keer per twee maanden  

• Projectoverleg over de Experience met o.a. Studio Louter, Hotel Zeezicht, Ficton Factory, Iep 

ontwerpers, Opera Amsterdam en het Waternoodmuseum aangaande Café Japi. 

 

Extern 

• Overleg met gemeente Veere en provincie Zeeland, bestuurlijk en ambtelijk; 

• Klankbord- en stakeholdersoverleg met o.a. Stadsraad Veere, Stichting Delta Cultureel, 

ondernemers, Stichting Veere, omwonenden en Toeristische Impuls Veere; 

• Zeeuws Cultureel Overleg; 

• Programma-partneroverleg, Amsterdam Sinfonietta, Zeeuwse Concertzaal  

• Bijeenkomsten voor omwonenden samen met Stichting Monument Bezit en gemeente Veere; 

• Bilaterale gesprekken met onder andere CBK Zeeland, Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archief, HZ 

University of Applied Sciences, de Drvkkerij, Museum Veere, Muziekpodium Zeeland, 

Kunsteducatie Walcheren, het Watersnoodmuseum, Productiehuis Zeelandia, de Oostkerk, de 

Vleeshal en de Walcherse Archeologische Dienst. 

 

3.3 Samenwerking 
De Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere werkt voor zijn activiteiten samen met diverse partijen. 

Hieronder zetten we op een rij welke dat zijn.  

 

3.3.1 Samenwerkingspartners 

Studio Louter heeft de opdracht gekregen om samen met het team van Grote Kerk Veere de 

historische beleving vorm te geven. Studio Louter ontwerpt en produceert onvergetelijke ervaringen 

voor bezoekers. Van creatief advies en concept tot ontwerp, film en interactie – in de projecten draait 

het om betekenis, innovatie en emotie. Een team van specialisten uit verschillende disciplines 

ontwerpt, maakt en regisseert met behulp van Emotion Design alle elementen voor een onvergetelijke 

ervaring.  

Hotelzeezicht ontwerpt op basis van de marketingstrategie en positionering een passende identiteit en 

uitingsvormen. Een eigentijdse website en een ticketingsysteem zijn voor een goede promotie en 

conversie essentieel. Web-bureau Lyfter en ticketsysteemprovider Stager leveren deze applicaties. 

Iep Houtwerk draagt zorg voor het ontwerp en de realisatie van horeca- en entreemeubilair. Het team 

wordt voor het onderdeel erfgoed (Experience) inhoudelijk ondersteund en geadviseerd door 

stadsarchivaris Peter Blom en archeoloog Bram Silkens van de Walchers Archeologisch Dienst. 

3.3.2 Samenwerkende instellingen 

Samenwerkende instellingen zijn: 

• Amsterdam Sinfonietta 

• Erfgoed Zeeland 

• BankGiro Lotterij 

• Zeeuwse Archief 

• Gebouw-T 

• Kunsteducatie Walcheren 
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• CBK Zeeland 

• Museum Veere en de Schotse Huizen 

• Muziek Podium Zeeland 

• Onderwijs: HZ University of Applied Sciences 

• Walcherse Archeologische Dienst 

• Stichting Delta Cultureel; project Virtuele Tijdreis met o.a. de archeologisch dienst (WAD)  

• Stichting Monumentenbezit (eigenaar gebouw Grote Kerk Veere) 

• Watersnoodmuseum 

• Zeeland Nazomerfestival/Theaterproductiehuis Zeelandia 

• Zeeland Theaters 

• Zeeuwse Concertzaal 
• De Oostkerk 

• Zeeuws Museum 

• Zeeuws Orkest 

• Ondernemersvereniging Veere, MSV 

• Veere’s Genoegen 

• Festival van Zeeuwsch Vlaanderen 

• PopMonument in samenwerking met Poppodium de Spot 

• De Drvkkerij 

• De Oostkerk 

• Diverse lokale en regionale partijen, ondernemers, stichtingen en verenigingen 

• Zeeuws Cultureel overleg met alle collega-instellingen  
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4. AMBITIE 

 

Experience 
De Grote Kerk Veere is dé plek waar je bijzondere verhalen van Veere, Walcheren en Zeeland op een 

interactieve en inspirerende wijze ervaart, door de innovatieve (historische) Experience van het 
prijswinnende Studio Louter in de nissen en de toren van de Kerk. Je mag hier zelf elementen van de 

Zeeuwse geschiedenis beleven en je ontdekt zo hoe spannend en rijk ons Zeeuwse erfgoed kan zijn. 
Uitdagingen en moderne technologie, op een eeuwenoude plek: het piepkleine Veere dat uitgroeide 

tot machtige handelsstad en talloze kunstenaars inspireerde.  

 
• Het streven is om een aantal van25.000 bezoekers te ontvangen in 2021. Het doel is om 

seizoens- en dagverlengende effecten te realiseren, zodat de bezoeker langer in Veere 

verblijft en Veere in het naseizoen aantrekkelijker wordt door het (culturele) aanbod van de 
Grote Kerk; 

 

• Op basis van ervaringen van bezoekers, door een zogenaamde nulmeting en ervaringen van 

de teamleden, stakeholders en vrijwilligers gaan we elementen aan de historische beleving 
toevoegen waardoor bezoekers een reden krijgen om terug te keren; 

 

• Vanaf halverwege 2021 starten we met het Stadsprogramma in de kerk samen met bewoners. 
Naast de kerk willen we een Stadstuin realiseren waarmee de participatie met Veere wordt 

vergroot;  
 

• We ontwikkelen een educatief programma voor scholen en bezoekers, o.a. in samenwerking 

met Kunsteducatie Walcheren; 

 

• De ambitie is aanwezig om een 8 als NPS score te realiseren (klanttevredenheidsonderzoek) 
en we dragen zorg voor een gezonde en duurzame exploitatie die passend is bij de levensfase 

van de organisatie.  
 

Cultuurpodium 

De Grote Kerk Veere positioneert zich naast Experience ook als onderscheidend Cultuurpodium.  

Het middenschip van de kerk blijft vrij voor een multidisciplinair kunst- en cultuurprogramma. Spelers 

van formaat worden uitgedaagd om zich te laten inspireren door het kerkgebouw en haar 

geschiedenis. Bij de Grote Kerk Veere hoort een programmering die toonaangevend en kwalitatief is. 

De disciplines die een belangrijke rol spelen zijn beeldende kunst, muziek, literatuur, dans en film.  

In de basisprogrammering wordt zoveel mogelijk door ons zelf geprogrammeerd (zoals de 

Kerkmeester). De maker gaat aan de slag met de verhalen van de plek en de eigenschappen van de 

kerk en omgeving. Op die manier zorgen we ervoor dat evenementen niet los van de kerk en haar 

geschiedenis staan en de Grote Kerk Veere zich ook op dit vlak sterk differentieert. Het actief 

positioneren van het cultuurpodium gebeurt via de programmering waardoor we actueel blijven en 

zichtbaar blijven bij ons (potentiële) publiek. 

Het culturele programma bestaat jaarlijks uit de volgende onderdelen: 
 

1) Voorjaar: een productie die creatief wordt afgestemd op de kerk. 

Jaarlijks nodigen we een gezelschap of maker uit met een bestaande productie die wordt afgestemd 
op de locatie. Dit hoeft niet per se het gebruik van het middenschip te zijn. We zetten in op 

hoogwaardige cross-mediale kunst- en cultuurproducties, omdat het gebouw zich daar erg voor leent. 
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2) Najaar: de Kerkmeester 

Jaarlijks wordt een Kerkmeester uitgedaagd om zich te laten inspireren door het kerkgebouw en haar 
geschiedenis. De kerk is een makersplek met veel ruimte, verhalen van de plek dienen als 

uitgangspunt voor de productie. De Grote Kerk Veere is opdrachtgever, co-creator. Een Kerkmeester 

is een vooraanstaande maker die de kerk gebruikt als inspiratie en de leiding heeft over het 
middenschip, dit kan bijvoorbeeld een beeldend kunstenaar, architect designer of een (mode) 

ontwerper zijn. Hij of zij maakt iets nieuws dat deze bijzondere plek waard is: ‘door de ogen van…’. 
Op deze manier maken de bezoekers op een andere manier kennis met de kerk en met het werk van 

de Kerkmeester. 
  

Voor 2021 staan de onderstaande (grotere) producties in de planning1 voor de (inter)nationale 

programmering: 
 

• Sinfonietta String Festival Zeeland, in samenwerking met Sinfonietta Amsterdam, 

Kunsteducatie Walcheren en de Zeeuwse concertzaal in mei 2021; 

• Kerkmeester #1 Folkert de Jong (is verlengd tot september 2021) in samenwerking 
met CBK Zeeland; 

• Kerkmeester #2 Najaar 2021; 

• NDT; interdisciplinaire en eigentijds productie door het gerenommeerde Nederlandse 

Dans Theater september 2021. 

 
(Inter) nationale Producties die wij mede produceren en faciliteren op locatie zijn: 

  

• PopMonument Veere in juli 2021, een festival waarin erfgoed, (indie)popmuziek en 
storytelling op een interactieve en interdisciplinaire wijze samenkomen, met als 

nationale bekende artiest Blaudzun; 

• Zeeland Nazomerfestival, september 2021: Zwart als inkt, een eigentijdse beeldende 
performance van Carmen Schabracq over Sneeuwwitje. 

 

Lokale verbinding: Stadsprogramma in 2021 

Met de Stadsprogrammering in de Grote Kerk willen we samen met de bewoners positieve interactie 

tussen verschillende mensen stimuleren. Jong of oud, iedereen heeft iets te vertellen of bijzonders te 

delen, iedereen heeft een (levens)verhaal met hoogte- en dieptepunten, passies, eigenaardigheden. 

De stadsprogrammeur is een luisteraar, verbinder en programmaontwikkelaar en gaat met de 

bewoners en deze verhalen aan de slag om tot kwalitatieve uitingen te komen. We willen in de Grote 

Kerk letterlijk en figuurlijk deuren openen voor nieuwe mensen en ‘buitenstaanders’ en de 

ontmoetingen op deze plek faciliteren. 

  

 
1 Door het Coronavirus staat de culturele sector op zijn kop. De gevolgen zijn nog niet inzichtelijk en beoogde 
producties kunnen geannuleerd of verzet worden door verschillende productionele en/of financiële redenen. 
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5. FINANCIËN, SUBSIDIËNTEN & SPONSOREN  

 

5.1 Financieel jaarverslag. 

2020 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 52.865,- wat opgevangen wordt door 

de algemene reserve. Er loopt nog een compensatie Covid-19 subsidieaanvraag voor 2020 á  

€ 51.000,- bij de Gemeente Veere tijdens dit schrijven (april 2020). 

In totaal is er nog een reserve van ruim € 57.000,- waarvan € 29.000,- bestemd is voor het 

programma van het cultuurpodium, het Sinfonietta String festival. 

In het financieel jaarverslag 2020 staan alle details waaronder staat van lasten en baten, balans en 

ontvangen subsidies en (private) fondsen. 

5.2 Subsidiënten en sponsoren 

In 2020 hebben de Gemeente Veere en de Provincie Zeeland subsidies toegekend voor de uitvoering 

van de activiteiten. De beschikkingen in 2020 voor de dekking van investering in de ontwikkeling van 

de Grote Kerk Veere, inclusief Experience en de infrastructuur voor het cultuurpodium, zijn:  

• BankGiro Loterij met een bedrag van € 660.000,- voor de investeringen in de Grote Kerk 

inclusief de Experience en € 90.000,- voor het cultuurpodium in 2019, 2021 en 2022. 

 

Specifiek ontvangen subsidies en fondsen voor investering in de ontwikkeling van de Grote Kerk 

inclusief Experience zijn: 

• Provincie Zeeland: € 30.000,-voor de Experience: 

• ANWB fonds: € 7500,- voor de toren en trap-constructie; 

• ABN AMRO Cultuurfonds € 10.000,- voor de Experience; 

• Stichting TBI Fundatie: € 10.000,- voor toren en trapconstructie. 
 

Het project Kerkmeester#2 onderdeel van het cultuurpodium werd in samenwerking met 

kunstenaar Folkert de Jong en CBK Zeeland gerealiseerd en is in 2020 tot uitvoering komen. In dit 

project krijgt een beeldend kunstenaar de vrijheid om een kunstwerk te realiseren dat gaat over een 

hedendaags vraagstuk, passend bij de historie van de Grote Kerk Veere. De volgende fondsen hebben 

eerder een bijdrage toegekend nl: 

• BPD Cultuurfonds: een bijdrage van € 25.000,- 

• Mondriaan Fonds: een bijdrage van € 40.000,- 
 

In 2020 hebben wij een donatie van € 54.550,- ontvangen van het Kickstart Cultuurfonds voor het 

Covid-proof maken en de klantbeleving verbeteren voor de Experience. € 20.000,- daarvan is nog uit 

te geven in 2021. Wij hebben tevens in december een gift ontvangen van € 22.500,- ten behoeve van 

Kerkmeester#2, wat in 2021/2022 moet gaan plaatsvinden. 
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6. VERWACHTING VOOR 2021 

 

• Covid-19 en de bijbehorende effecten zullen hoogstwaarschijnlijk tot en met zomer 2021 
directe invloed hebben op de bedrijfsvoering. Enerzijds geeft het grote beperkingen, 

anderzijds geeft het ook kansen omdat onze kerk zo groot is. Regionale opleving van het virus 

kan grote negatieve gevolgen hebben op de bedrijfsvoering en er zijn onzekere variabelen; 

• Er is een vast ‘compact’ projectteam dat zorgdraagt voor alle primaire processen; 

• Er worden actief vrijwilligers benaderd, het vrijwilligerscafé en de vrijwilligersnieuwsbrief 
dragen bij aan de sociale cohesie en goede interne communicatie; 

• De basis van de Experience staat, inclusief een inspirerend educatief programma; 

• Er is een stadsprogramma met diversiteit van lokale en regionale activiteiten en uitingen; 

• Er zijn spraakmakende producties van kwaliteit die een divers cultureel publiek en 

erfgoedliefhebbers interesseert en verrast; 

• We blijven tal van samenwerkingsrelaties aangaan met partijen die dit ook willen, met 
gezamenlijke en/of overlappende doelstelling(en); 

• We gaan zorgdragen voor een duurzame financieringsmix zodat we de organisatie kunnen 

bestendigen voor de toekomst. 
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Bijlage 1: Uit de media 
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NRC, oktober 2020  

   

  
Bode oktober 2020   
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FD, oktober 2020 

 
Résidence december 2020  

PZC november 2020   


