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1. Voorwoord
De Stichting Behoud Trinitatiskapel is op 24 februari 2017 opgericht door De Evangelisch‐Lutherse
Gemeente te Dordrecht.
De Trinitatiskapel behoorde oorspronkelijk bij het Blindeliedengasthuis op de hoek van de
Blindeliedengasthuisstraat. Na de sloop van het gasthuis in 1629 werd de kapel ingericht als
bedehuis voor de Lutherse Gemeente.
Het is een eenvoudige, laatgotische zaalkerk met driezijdige sluiting, lengte vijf traveeën en overdekt
door een tongewelf met trekbalken. Alleen het koor heeft steunberen. De gepleisterde
Vingboonshalsvoor dateert uit 1679. De klokkenstoel heeft een klok met een diameter van 30 cm.
Het interieur bevat in de absis een kansel ‐ rijk gesneden in Lodewijk XVI stijl (1779) ‐ en een
tweeklaviers orgel ‐ in 1779 gebouwd door A. Wolfferts.
De kapel is, evenals de ernaast gelegen woning, een rijksmonument en is door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed als volgt omschreven: ‘Gebouw van eenvoudige doch harmonische
architectuur en van oudheidkundige waarde.’
De kapel is van betekenis:







voor kerkelijk gebruik door de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Eglise Walone, de
Evangelische Broedergemeente;
vanwege haar monumentale, beeldbepaalde en toeristische waarde;
voor het gebruik van de meest uiteenlopende burgerlijke activiteiten, zoals rouw‐ en
trouwplechtigheden, recepties, uitreikingen, bijeenkomsten van de Vereniging Oud
Dordrecht, schaakclubs, etc.;
voor het houden van lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, buurtbijeenkomsten;
voor muzikale prestaties, kamerorkesten, Bach‐verenigingen, toonkunstrepetities en –
uitvoeringen, kerstspelen, etc.

2. Doelstelling
De Stichting Behoud Trinitatiskapel heeft als doel: het beheer en het behoud van het kerkgebouw als
cultureel erfgoed, zodanig dat het kerkgebouw in goede staat bewaard blijft voor kerkelijke en
culturele doeleinden.

Dit doel tracht de Stichting enerzijds te bereiken door de exploitatie van het kerkgebouw en het
werven van fondsen. De exploitatie bestaat uit de openstelling van de kapel voor publiek, de verhuur
van het gebouw voor kerkelijke bijeenkomsten en burgerlijke activiteiten, waaronder rouw‐ en
trouwplechtigheden, recepties, culturele manifestaties, muziekuitvoeringen, congressen, lezingen en
dergelijke. Fondsen kunnen daarnaast worden geworven door het aantrekken van
donateurs/vrienden van de Stichting, aanvragen van subsidies, schenkingen/giften. De praktijk wijst
uit dat de beslotenheid van de kapel, met daarnaast een sfeervolle koffiekamer/schenkerij, de locatie
aantrekkelijk maakt voor allerhande culturele uitingen. Anderzijds zal de Stichting zich inzetten voor
het tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, restauraties van in‐ en exterieur en alles wat
daarmee verband houdt.
De kapel wordt, behalve voor een kerkdienst op zondagochtend, het hele jaar door vrijwel dagelijks
wordt gebruikt voor publieks‐, culturele/muzikale doeleinden, lezingen en burgerlijke activiteiten,
samenhangend met het besloten, monumentale karakter van de ruimte. De kapel functioneert als
kleine huiskamer binnen de stad Dordrecht.
Het streven is om een vermogen op te bouwen om ook de grotere onderhoudswerkzaamheden te
kunnen financieren. Het vermogen zal zorgvuldig en risicomijdend worden beheerd.

3. Gebruik
Bij de exploitatie van de kapel maakt de Stichting gebruik van de diensten van de
‘huisbewaarder’/koster van de kapel. Deze is niet in dienst van de Stichting, maar van de Evangelisch
Lutherse Gemeente. Hij plant en regelt de verhuur/beschikbaarheid, houdt toezicht en zorgt voor de
verstrekking van consumpties. De Stichting, die geen personeel in dienst heeft, maakt daarnaast
gebruik van de diensten van vrijwilligers.
De Stichting beschikt over een eigen website, waarop een deel van de activiteiten is terug te vinden.

4. Instandhouding
Jaarlijks wordt door het Erfgoedhuis Zuid‐Holland een monumentenwacht‐inspectie uitgevoerd. De
bevindingen van deze inspecties zijn voor het bestuur van de stichting een belangrijke hulpbron bij
het plannen van de onderhoudswerkzaamheden en het stellen van prioriteiten daarbij.
Voorbeelden van in 2017 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn: vervanging van (stokoude)
ketel en opknappen ketelhuis, vervangen van door houtrot aangetaste onderdelen.
Voorbeeld van te plannen dure onderhoudswerkzaamheden: renovatie onderdelen van het
monumentale orgel (o.a. vervangen blaasbalg, reparatie registers).

5. Bestuur
In overeenstemming met de statuten van de stichting bestaat het bestuur uit een oneven aantal van
tenminste 3 en maximaal 7 natuurlijke personen. Vanaf de oprichting op 24 februari 2017 is de
samenstelling van het bestuur als volgt:

Dhr. mr. J.M. van der Klooster
mw. J.A. Smilde ‐ Drost
mw. W.J. Wijntje ‐ Blom
Dhr. W.A. Bakker
Dhr. A.P. Zwaan

Voorzitter
Vice‐voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

De bestuurders ontvangen geen beloning/vergoedingen voor hun werkzaamheden. Het bestuur is
gezamenlijk bevoegd. De bevoegdheden zijn neergelegd in de notarieel verleden statuten van de
Stichting. Jaarlijks wordt meermalen verantwoording afgelegd aan de Evangelisch Lutherse
Gemeente als eigenaar van de kapel.

6. Begroting
De begroting voor de komende drie jaren is als volgt:
2017
Inkomsten
Verhuuropbrengsten
Fondsenwerving
Totaal inkomsten
Uitgaven
Kosten groot onderhoud
Bijdrage verwarming en elektra
Algemene kosten
Totaal uitgaven
Exploitatiesaldo

2018

2019

20.000
500
20.500

22.500
3.000
25.500

25.000
4.000
29.000

‐ 10.000
‐ 7.500
‐ 350
‐ 17.850

‐ 20.000
‐ 7.500
‐ 250
‐ 27.750

‐ 20.000
‐ 7.500
‐ 250
‐ 27.750

2.650

‐ 2.250

1.250

De stichting zal fondsen werven door het organiseren van activiteiten, het uitbaten van sponsoring
door bedrijven en het aantrekken van particuliere donateurs.
Omdat de stichting een steunstichting is voor de eigenaar van het gebouw, zal de stichting we deels
afdragen ter dekking van de door die eigenaar gemaakte onderhouds‐ en instandhoudingskosten.
Mede daardoor kan de stichting haar eigen overheadkosten sterk beperken en zullen deze
voornamelijk bestaan uit bankkosten en de kosten voor de website van de stichting.
De stichting beoogt geen voorzieningen of continuïteitsreserveringen aan te leggen of aan te
houden. Eventuele batige exploitatiesaldi zullen zo spoedig mogelijk aangewend worden voor het
(vele) onderhoud dat wacht.

