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Justinus van Nassau en het Vriendenconcert
Zaterdag 7 april 2018 vond weer het jaarlijkse Vriendenconcert plaats. Voor de Vrienden van
de Hooglandse Kerk en de Marekerk werd een lezing over Justinus van Nassau georganiseerd. Anders dan de andere 'Oranjes' is Justinus van Nassau in de Hooglandse Kerk begraven. Een passender locatie dan deze kerk is
voor een verhaal over hem niet denkbaar.
De lezing werd verzorgd door Adri van Vliet,
plaatsvervangend directeur van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie, auteur van een
boek over Justinus van Nassau.
De voordracht van Van Vliet werd muzikaal omlijst door muziek, gespeeld door het koperkwintet
van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine.
De kapel speelde muziekstukken, behorend bij
de periode waarin Justinus van Nassau als admiraal en legerbevelhebber actief was: de Tachtigjarige Oorlog.
Het was buiten prachtig weer, maar binnen boeide de lezing de aanwezigen met belangstelling
voor historie. De muziek kwam dankzij de akoestiek van de kerk goed tot zijn recht. Na afloop
van het Vriendenconcert meldden zes mensen
zich aan als nieuwe Vrienden van de Hooglandse Kerk. (Foto: Monique Shaw)

Incasso donaties 2018
Op vrijdag 1 juni zal de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Hebt u een incassomachtiging afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Maakt u uw donatie zelf over, dan doet u dat op bankrekening (IBAN) nummer NL09 RABO 0142647608 t.n.v. Stichting Vrienden van de Hooglandse
Kerk Leiden.

Onze stichting is een culturele ANBI. Daarom kunt u uw donaties aan onze stichting voor 125
% als schenking opvoeren in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Donaties door een BV
komen zelfs voor 150 % in aanmerking voor aftrek van de vennootschapsbelasting.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk heeft op 11 maart 2017, tijdens het toen aangeboden Vriendenconcert, een nieuwe samenstelling gekregen. Inmiddels,
ruim een jaar verder, zijn twee mutaties opgetreden.
* Peter Bakker bleek zo vaak niet in staat de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, dat
hij het correcter vindt ook formeel als bestuurslid te stoppen. Peter was vijf jaar lid van het
bestuur. Hij zal overigens -waar mogelijk- nog wel zijn steentje bijdragen.
* Hélène Kalmijn heeft het bestuur verlaten omdat ze zich niet kon vinden in de visie en ambities van het bestuur en haar rol als buurtvertegenwoordiger daar in.
Hoewel de voortgang van de bestuurswerkzaamheden, zoals gepland doorgang vinden, is
het bestuur op zoek naar tenminste één bestuurslid. Bij voorkeur iemand met betrokkenheid
in de wijk rond de Hooglandse Kerk. We maken graag kennis met u.

Bijdragen aan het gebouw
Zoals we in een eerdere nieuwsbrief hebben bekend gemaakt, heeft het bestuur van de
Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk € 42.000 gereserveerd voor de nieuwe geluidsinstallatie (specifiek voor het hoogkoor). Deze is inmiddels geïnstalleerd en in gebruik genomen. Binnenkort zal het toegezegde bedrag kunnen worden overgemaakt aan het College
van kerkrentmeesters.
Voor het aangepaste concept van de verwarming van de gehele kerk is een bedrag van €
65.000 gereserveerd. Inmiddels is de eerste unit in gebruik genomen. Op dit moment wordt
de tweede unit ingeregeld. Het gereedkomen van de verwarming zal een grote stap vooruit
zijn in de mogelijkheden tot gebruik van het kerkgebouw gedurende alle seizoenen. Aan de
formele ingebruikname zal ongetwijfeld extra aandacht worden geschonken.
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E-mailadres
Ons e-mailadres info@vriendenhooglandsekerk.nl blijkt al enige tijd niet meer correct te werken. Het manco blijkt helaas niet snel op te lossen.
Het e-mailadres dat u wel kunt gebruiken als u via de mail contact zoekt met onze stichting is
dat van de penningmeester: penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl
Inmiddels oriënteren we ons op een andere provider voor de website, waarmee we hopen
ook het e-mail probleem definitief op te lossen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Morgen, vrijdag 25 mei 2018, gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
in. Deze nieuwe wetgeving vanuit de Europese Unie vervangt nationale wetten over de omgang met persoonsgegevens. De AVG beoogt, kort gezegd, de persoonsgegevens van burgers nog beter te beschermen en hen meer zeggenschap te geven over hun gegevens en de
verwerking daarvan door de overheid, bedrijven, verenigingen en stichtingen. Met het oog
hierop heeft iedere burger wiens gegevens digitaal of op papier in een gestructureerd archiefsysteem worden verzameld, gebruikt en opgeslagen, een aantal rechten, waaronder het
recht op inzage in de gegevens, het recht om deze te corrigeren en te wissen.
Nieuwsbrieven
De AVG geldt ook voor de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, betekent dit immers dat wij persoonsgegevens van u hebben, die wij bewaren
om u dit soort nieuwsbrieven te kunnen versturen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig
om te gaan met uw persoonlijke gegevens en zullen deze dan ook niet met derden delen.
Als u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Wij behouden uw gegevens om u Vriendennieuws toe te sturen. Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of wilt u zich
uitschrijven voor de nieuwsbrief? Klik dan op de respectievelijke links onderaan dit bericht.
Ook indien u in de toekomst toch geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich op ieder
gewenst moment uitschrijven.
Indien u deze nieuwsbrief op papier ontvangt en uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een briefje naar onderstaand
postadres van de stichting.
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