
ALGEMENE INFORMATIE / ANBI 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Het startjaar van de stichting, destijds onder de naam Stichting Spreng en Schakel, is 2009. Kort nadat 
de twee protestantse kerken aan de Oude Wetering besloten om een fusie aan te gaan en verder te 
gaan als de Protestantse Gemeente te Oude Wetering. Na de fusie werden de beide kerkgebouwen 
om en om gebruikt maar er werd gezocht naar een oplossing om een van de gebouwen een andere 
bestemming te geven.  

De doelstelling van de Stichting is en was het gebouw in te richten voor multifunctioneel gebruik. Er 
werd flink verbouwd, de preekstoel en de banken verdwenen grotendeels maar de sfeer en inrichting 
werd licht, warm en ruimtelijk. Na de verbouwing voelden velen zich al snel thuis en meldden koren 
en muziekverenigingen zich aan voor hun uitvoeringen en voorstellingen. Er werd getrouwd, 
gerouwd, vergaderd en veel maatschappelijke instellingen en bedrijven vonden hun weg naar De 
Spreng, het bruisend hart aan De Wetering. Na verloop van enkele jaren gaf de kerkelijke gemeente 
aan, dat gezocht werd naar een mogelijkheid om de Stichting op eigen benen te laten staan en het 
gebouw De Spreng over te doen aan de stichting omdat zij niet langer in staat zijn beide gebouwen te 
onderhouden en het gebouw anders aan derden moet verkopen.  

Eerder marktonderzoek had uitgewezen dat in de gemeente Kaag en Braassem behoefte bestond aan 
uitbreiding van activiteiten die bijdragen tot intensievere onderlinge ontmoeting, scholing op het 
gebied van kunst en cultuur, een zinvolle tijdsbesteding en een dorpshuisfunctie voor de Oude 
Wetering.  

Op 23 december 2021 heeft er een wijziging van de statuten plaatsgevonden. De nieuwe naam van de 
stichting is Stichting De Spreng geworden. Ook is de Protestantse Gemeente van Oude Wetering 
officieel teruggetreden als belanghebbende en bestuurder bij de stichting. Met ingang van genoemde 
datum is het bestuur van stichting De Spreng geheel zelf verantwoordelijk en vaart het bestuur een 
nieuwe koers, zoals vastgelegd in de gewijzigde statuten.  
Contactgegevens Stichting De Spreng 
Postadres secretariaat: De Spreng - Kerkstraat 50 – 2377 AV  Oude Wetering 
Telefoonnummer 071 3315348 
Adres gebouw De Spreng: Kerkstraat 50, 2377 AV  Oude Wetering 
KvK: 27345832 
RSIN-nummer 820909658 
 
ANBI 
ANBI-status* – in aanvraag 

  
DOEL 
De stichting De Spreng heeft ten doel het beheer, onderhoud, exploitatie en instandhouding van 
multifunctioneel cultureel centrum annex dorpshuis De Spreng te Oude Wetering en voorts het  
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• De verhuur van ruimten; 
• Het organiseren van bijeenkomsten; 
• Het organiseren van activiteiten op cultureel en maatschappelijk gebied 

 



BELEIDSPLAN 
Met het ondernemingsplan als basis, is een beleidsplan ontwikkeld. In dit document zijn de 
doelstellingen, de activiteiten, het beleid en de financiële randvoorwaarden vastgelegd om te komen tot 
een duurzame exploitatie van De Spreng. Klik hier* voor het beleidsplan van de Spreng. 
 
BELONINGSBELEID 
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting De Spreng.  
In voorkomende gevallen wordt personeel extern ingehuurd. 
In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.  
Ze hebben wel recht op vergoding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
Voorzitter  : Maartje de Koning 
Penningmeester : Gery Windhorst 
Secretaris  : a.i. Willy van Ingen Schenau, algemeen bestuurslid 
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 
Klik hier* voor het financiële jaarverslag 
 
ACTIVITEITEN 
Er vinden veel activiteiten plaats in de Spreng en de planning is om deze activiteiten uit te breiden. 
Hieronder vindt u een overzicht:      

Sinds de start mei 2011  Verhuur aan PG Oude Wetering 
Sinds de start mei 2011 Verhuur aan diverse begrafenisverenigingen tbv condoleances en 

uitvaart 
 Sinds de start mei 2011  Verhuur kleine zaal als rouwkamer 

Sinds de start mei 2011  Nog steeds toenemend aantal muziekverenigingen en koren in de 
kerkzaal in de weekenden t.b.v. uitvoeringen  

 Jaarlijks sinds 2015  Kerstfeest van De Zonnebloem  
 Sinds de start in 2011  Kerstfeest voor de 70+ van PG Oude Wetering  
 Sinds 2011   2 x per jaar Gemeenteavond PG Oude Wetering  
`     alsmede diverse vergaderingen 
 Sinds september 2016 -  Wekelijkse verhuur Sprengzaal aan zangkoor Vox Laeta 
 Sinds de nieuwe keuken Eigen organisatie van maandelijkse maaltijden  
 Sinds 2019   Eigen organisatie van maandelijkse filmavonden op vrijdag 
 Sinds 2019   Eigen organisatie high tea op zondagmiddag  

Eigen organisatie van concerten van lokale muzikanten  
   Regelmatig   Losse verhuur van de Kerkzaal en de Sprengzaal  
 Af en toe   Huwelijksvoltrekking en bruiloften 
 Af en toe   Jubilea van bedrijven en van verenigingen 
 Sinds september 2020  Verhuur van de bovenzalen aan de Driemaster/Activite 
 
 Nieuwe activiteiten  
 Cursus Kunstgeschiedenis In uitvoering sinds 2021  
 Aanvullende mogelijkheden Seminars/discussiebijeenkomsten over religie, politiek etc. 
 Aanvullende mogelijkheden Cursussen/lezingen over diverse culturele onderwerpen 
 
 


