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1. Naam  

Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg (gebruikte afkorting SMMD) 

 

2. Fiscaal nummer: 816669685 

 

3. Contactgegevens:  

Yolanda Goppel, Bleekerskade 38, 6981 LC Doesburg  

Mobiel: 06-25133080  

Rekeningnummer SMMD: NL 87INGB0001693917  

W: www.smmd.nl  

 

4. Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: Yolanda Goppel, Bleekerskade 38, 6981LC Doesburg 

Penningmeester: Harrie Niesink, Koppelweg 204, 6982 AL Doesburg 

Secretaris: Monique Reinders, Molengaarde 72, 6983 BH Doesburg 

Leden:  

Atie Snel, Windmolenstraat 22, 6981 AZ Doesburg 

Gilda Ijff, Esdoornlaan 17, 6982 BC Doesburg 

     Het bestuur bestaat uit ten hoogste 7 leden. 

5. Beleidsplan van de Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg (SMMD) 

De SMMD is een kleinschalige sociaal-culturele instelling, werkzaam binnen de gemeente 

Doesburg. De SMMD werd bij notarieel besluit opgericht d.d. 3 september 1979, bij notaris 

Rensing te Doesburg. Het doel van de Stichting is sinds die tijd onveranderd: het organiseren van 

activiteiten op cultureel gebied in en om de Martinikerk, rekening houdend met de aard en de 

geaardheid van de kerk. 

 

De volgende activiteiten worden jaarlijks georganiseerd:                 

- Sint-Maartensmaaltijd in combinatie met Verzamel- en Curiosamarkt  

- Creatief-In  

- Sint-Maarten zingen 

- Exposities (vanaf 2015 geheel vervallen) 

De toegang tot de verschillende manifestaties is gratis met uitzondering van de Creatief-In, hier 

wordt € 1,- entree per kind gevraagd i.v.m. gebruikte materialen. 

Het bestuur van de Stichting vergadert 10 x per jaar en regelt de lopende zaken. Indien nodig komt 

het DB vaker bij elkaar om zaken te regelen die niet uitgesteld kunnen worden. Voor het organiseren 

van de verschillende manifestaties worden werkgroepen gevormd, hierin nemen bestuursleden 

plaats, zij worden gesteund en bijgestaan door een aantal vrijwilligers.  Ongeveer 70 vrijwilligers 

zijn betrokken om de geplande activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Dankzij een gemeentelijke 

subsidie, donateurs en vrijwillige bijdragen van bezoekers bij de Sint-Maartensmaaltijd kan de 

Stichting blijven bestaan en haar activiteiten organiseren. (zie balans en exploitatierekening) 

De SMMD heeft in de afgelopen jaren de verschillende manifestaties zoals hierboven genoemd 

georganiseerd en wil dit in de toekomst blijven doen. 

http://www.smmd.nl/


 
3 

6. Beloningsbeleid 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

7. Doelstelling 

Het organiseren van culturele activiteiten in en om de Martinikerk, rekening houdend met de aard 

van het gebouw. De Stichting wil met haar activiteiten het gebouw toegankelijk maken voor een zo 

breed mogelijk publiek. 

8. Verslag van de activiteiten 2016 

Jaarlijks wordt verslag uitgebracht van de activiteiten en geeft de penningmeester een overzicht van 

de financiën. 

SINT-MAARTENSMAALTIJD 2016 

De Sint- Maartensmaaltijd vond in 2016 op zaterdag 11 juni plaats, natuurlijk samen met de 
"Verzamel- en Curiosamarkt" o.l.v. marktmeester Wilma Krijnen. Ook de Hanzefeesten werden op 
deze zaterdag gehouden.  

 
Als vrijwilliger komt het er dan op de vrijdag en zaterdag zelf aan; eerst moet op vrijdagavond de hele 
kerk in middeleeuwse sferen gebracht worden door er o.a. de lange tafels met stoelen in te plaatsen 
en de keuken in te richten.  
 
Wat zouden we als bestuur toch moeten zonder al die gemotiveerde vrijwilligers die allemaal hun 
steentje bijdragen, ieder op zijn/haar eigen wijze. Dit jaar viel het wederom op dat er veel jongeren 
zich aangemeld hadden, een welkome aanvulling.   

Op de zaterdag begon de kookgroep o.l.v. chef-kok Peter Krijnen, al op een vroeg tijdstip met het 
koken van de eerste pannen soep (in totaal zijn er die dag 14 pannen gekookt, ruim 600 liter soep).  

Om 10.15 uur kwamen vervolgens de vrijwilligers binnen; tijd voor koffie, kijken in welke groep je die 
dag ingedeeld was en de kleding uitzoeken.  

Vervolgens werden om 11.00 uur de deuren van de kerk door Sint-Maarten zelf geopend en 
stroomden de gasten binnen voor een kop soep, een stuk brood en een stuk meloen.  

Dit jaar traden de volgende groepen op: De Morrisdansers, Krebbel, Celtic, Wind, Datura en De 
Meulenvelders.  

En net buiten de kerk, rechts van de grote deuren, zat ook dit jaar Madame B.E.L. Azèrd. Zij heeft in 
de afgelopen jaren een vaste klantenkring opgebouwd, waarvoor zij weer in haar kaarten keek om ze 
de toekomst te voorspellen.  

Bij de uitgang vonden de vertrekkende gasten de "bedelpot" en lagen er briefjes met uitleg over Sint-
Maarten en het recept van de fameuze soep.  

Om 16.00 uur gingen de deuren van de kerk dicht en stond alle vrijwilligers nog de "opruim-klus" te 
wachten. Maar ook in dit geval maakten vele handen licht werk en was de kerk in no-time weer in 
oude staat terug gebracht, weer klaar voor de zondagsdienst. Dan nog even napraten onder het 
genot van een drankje en een hapje.  
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Als bestuur konden we terugkijken op een zeer geslaagd evenement en willen we nogmaals onze 
grote dank uitspreken aan alle mensen die zich hebben ingezet. Zonder al die lieve mensen is het 
onmogelijk om evenementen als dit te organiseren.  
 
VERZAMEL- & CURIOSAMARKT  

De Verzamel- en Curiosamarkt is een vast onderdeel van ons jaarprogramma. De organisatie van de 

Verzamel- en Curiosamarkt wordt alweer 8 jaar gedaan door Wilma Krijnen, zij zorgt ervoor dat alles 

goed verloopt. In januari start Wilma met de eerste voorbereidingen en worden de kraamhouders 

aangeschreven of zij ook dit jaar weer een kraam willen huren. Ook worden er nieuwe contacten 

gelegd, een markt mag niet jaarlijks hetzelfde aanbod hebben. Het lukt Wilma ieder jaar weer de 

markt “vol” te krijgen, alle kramen worden verhuurd! 

Ook deze keer was de Markt vol, een gevarieerd aanbod op de kramen, voor elk wat wils, glas, 

porselein, aardewerk, broderie, boeken, email-goed. Sommige kramen sprongen eruit, deze zagen er 

zeer verzorgd uit, de kraamhouders kregen van Wilma een compliment. Lopende over de Markt viel 

op hoe goed de sfeer was, niet alleen onder het publiek maar ook de kraamhouders onderling, men 

maakte grapjes, was behulpzaam naar elkaar. Wilma steekt veel tijd en zorg in haar Markt en dat 

wordt door iedereen gewaardeerd. Gelukkig mogen wij in 2017 ook weer op Wilma rekenen voor de 

organisatie van de Verzamel -en Curiosamarkt. 

CREATIEF-IN 

Zaterdag 15 oktober konden alle basisschoolkinderen uit Doesburg en omgeving tussen 14.00 en 

16.00 komen knutselen in de Martinikerk. Er waren verscheidende activiteiten zoals schilderen, 

figuurtjes maken, een lampion knutselen, maar ook de populaire timmerhoek stond weer klaar.  

De werkjes waren zo gekozen dat de kinderen heel veel zelf konden doen. De jongste knutselaars 

hadden vaders, moeders, opa’s of oma’s meegenomen en waren er voldoende vrijwilligers om bij de 

activiteiten te ondersteunen.  

De bibliotheek was ook aanwezig met een stand. Wederom konden de mooiste kinderboeken van 

2016 worden bekeken. 

SINT-MAARTENSZINGEN 

Vrijdag 11 november was het Sint Maarten in de Martinikerk. Een activiteit voor de 

basisschoolkinderen van Doesburg en omgeving. Ze konden meezingen en luisteren naar het verhaal 

van Sint Maarten.   

 

Mede door de spotjes op TV en de lokale PR kwamen ouders met hun kinderen in groten getale naar 

de Martinikerk.    

Sint-Maarten liet zien hoe hij zijn mantel in tweeën kan delen. Gelukkig kon de mantel ook weer 

gerepareerd worden, want in de kerk moest hij deze truc nog een keer laten zien.   

 

De kerk was versierd met lichtjes en lampionnen. Om half zeven ging de deur van de kerk open. 

Kinderen vergezeld door ouders en/of grootouders en met hun lampion. De kerk was snel vol. 
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Hans Mulië nam de rol van Sint-Maarten voor zijn rekening, Albert Meeuwissen vertelde het verhaal 

en Hans Groot-Nueland speelde gitaar. Daarna werden alle liedjes een paar keer gezongen door de 

kinderen en hun begeleiders. 

Om zeven uur gingen de kinderen op pad langs de huizen om hun liedjes te zingen voor wat snoep of 

ander lekkers. 
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9. Financieel verslag  
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10.Jaarprogramma 2017 

10 juni 2016: Sint-Maartensmaaltijd, een folkloristisch festijn en Verzamelmarkt- & Curiosamarkt 

7 oktober 2016: Creatief-in, een knutselmiddag voor de basisjeugd uit Doesburg en omgeving 

11 november 2015: Sint-Maartens zingen, een feestelijke bijeenkomst voor kinderen 

 

 

 

 


