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Naam 
Stichting Schip Grote Kerk te Enschede 
 
RSIN 
77.39.370 
 
Adresgegevens  
Secretariaat 
Prins Bernhardpark 22b  7524 RB  Enschede  
053 430 6019 
Vriendenadministratie en public relations 
Mr. P.J. Troelstrastraat 18 
7522 BE Enschede 
053 434 112 
 
Doel van de Stichting: 
De Stichting heeft te doel het op een aan de aard van het gebouw aangepaste wijze zinvol exploiteren en 
doen invullen van de ruimte in het Schip van de Grote Kerk te Enschede, het bevorderen van de 
belangstelling voor deze kerk en het bevorderen van de instandhouding daarvan een en ander in ruime 
zin. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 
De Stichting streeft realisatie van zijn doelstelling na op de volgende wijze: 
1. Instandhouding Schip 

Hiertoe stelt de Stichting een meerjaren onderhoudsplan op overeenkomende met de perioden van 
de rijkssubsidieregeling SIM. De onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks volgens dit schema en 
indien nodig (op aangeven van de Monumentenwacht) uitgevoerd. 
Onder instandhouding wordt ook gerekend het afsluiten van een afdoende opstal- en glas – en 
Schade verzekering, waarvoor de Stichting de jaarlijkse premie voldoet. 

2. Exploitatie Schip 
De Stichting heeft de exploitatie van het Schip uitbesteed aan de Wilmink Theater te Enschede. 
Hiervoor betaalt het Wilmink Theater een jaarlijkse vergoding voor het gebruik van de ruimte en het 
daarin aanwezige van Dam Orgel. Tevens zorgt het theater voor dagelijks onderhoud en de 
exploitatielasten voor energie 



3. Bevorderen van belangstelling voor het Schip 
De Stichting werft actief donateurs (Vrienden) en organiseert voor hen  activiteiten in het Schip. 
Tijdens de zomermaanden is het Schip opengesteld voor bezichtiging op zaterdagen. Een groep 
vrijwilligers (Gidsen) verzorgen dan rondleidingen.  
 

Financiering van de activiteiten 
De financiering van het groot onderhoud komt uit de jaarlijkse bijdragen van het Wilmink Theater en de 
rijkssubsidie SIM. De verzekeringspremie en overige (bestuurs)kosten worden gefinancierd uit de 
donaties van de Vrienden. 
 
Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling is als volgt: 
Voorzitter: dhr ir M.W. Florijn 
Secretaris/gebouwzaken: dhr. S.B. de Boer 
Penningmeester: mevr J.J.M. Pastoor-Doll 
Gidsen/vrienden: dhr P. Kooi 
Overige externe relaties: dhr C.Anker  
Overige gegevens op te vragen bij de Kamer van Koophandel  
 
Vergoedingenbeleid 
De bestuursleden nog enig ander persoon ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden voor de 
Stichting. 
 
Aktiviteiten uitgevoerd in 2022 
In 2022 zijn de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd volgens het meerjaren onderhoudsplan. 
Vermeldenswaard hierbij zijn de per oktober aangevangen onderhoudswerkzaamheden aan het van Dam 
orgel, het opnieuw beleren van de balgen, het reinigen van de orgel interieur en restaureren van de 
orgelkas. 
 
Staat van Baten en lasten 
 


