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Geschiedenis
Vlakbij de Omringdijk van het oude West-Friesland ligt Valkkoog, een dorp van nog geen 150
inwoners, maar met een vele-eeuwenoude geschiedenis. Hart van Valkkoog is het kerkje,
eeuwenoud net als het dorp.
De kerk van Valkkoog is gebouwd in de zestiende eeuw met bakstenen van voor die tijd. Bij de
restauratie begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er vondsten gedaan die erop wijzen dat de
huidige kerk een voorloper heeft gehad, waarvan waarschijnlijk de eerste steen werd gelegd in de
veertiende eeuw.
Een houten plank in de gevel geeft aan: ‘Herbouwd in 1839’. De toren was in verval geraakt en werd
afgebroken. En er werd op het midden van het dak een klein houten torentje gebouwd. In 1865 is dit
torentje weer verwijderd en is op de plek van de oorspronkelijke toren de huidige toren geplaatst.
Dat hij jonger is dan de rest van de kerk is te zien aan de gebruikte baksteen. In de kerk liggen
verschillende grafstenen, zij het niet meer op hun oorspronkelijke plek. De oudste geeft het jaartal
1606 aan.
Begin jaren ’80 van de vorige eeuw heeft de Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog de kerk
overgenomen van de Hervormde Kerk in Schagen en hem geheel laten restaureren.
Beheer en exploitatie
De kerk wordt beheerd en geëxploiteerd door drie stichtingen:
- De Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog
- De Stichting Culturele Werkgroep Kerkgebouw Valkkoog
- De Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog.
De Stichting Instandhouding is belast met de restauratie, de instandhouding, het onderhoud, het
beheer en de exploitatie van het kerkgebouw aan de Valkkogerweg 39 te Valkkoog.
De Stichting Culturele Werkgroep organiseert culturele evenementen in het kerkje.
Elk concertseizoen wordt in het kerkje op de zaterdagavond een concertserie van zes tot acht
concerten georganiseerd.
De Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog is op 26 november 1987 opgericht door de Stichting
Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog en de Stichting Culturele Werkgroep samen en heeft ten doel
het bijeenbrengen van gelden en het vormen van fondsen voor de ondersteuning van de activiteiten
van de beide voornoemde stichtingen.
De Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog is opgericht op 29 mei 1984 en heeft statutair ten
doel de restauratie, de instandhouding, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het
kerkgebouw aan de Valkkogerweg 39 te Valkkoog. Zij verwezenlijkt dat doel door de ruimten in het
kerkje en de bijbehorende consistoriekamer tegen een vergoeding beschikbaar te stellen voor

activiteiten welke een bijdrage leveren aan de sociale, culturele en recreatieve ontwikkeling van de
samenleving. In de praktijk wordt het kerkje gebruikt voor muziekonderwijs, huwelijkssluitingen,
uitvaartdiensten, concerten en exposities. De dorpsgemeenschap van Valkkoog houdt er de jaarlijkse
Kerstbijeenkomst en Paasbijeenkomst. De Protestantse Kerk Schagen houdt er soms kerkdiensten.
Daarbij wordt het prachtige, antieke Ademaorgel bespeeld.
Monumentenstatus / restauratie / groot onderhoud
Het kerkgebouw en de consistoriekamer zijn Rijksmonument.
In de periode van 1984 tot 1986 is het kerkgebouw grondig gerestaureerd. Inmiddels, ruim dertig
jaar later, zijn een aantal onderdelen toe aan groot onderhoud. Basis voor het onderhoudsplan wordt
gevormd door het jaarlijkse rapport van de Monumentenwacht, waar de Stichting Instandhouding bij
aangesloten is.
Voor de komende periode van tien jaar wordt voorzien in de restauratie van de toren en de
westgevel, waaronder de rondvensters, de vervanging van de dakleien op het zuidelijke dak en
enkele overige restauratiewerkzaamheden.
Voorts heeft de Stichting de ambitie om de huidige gaskachels te vervangen door elektrische kachels
en op termijn gebruik te gaan maken van groene stroom.
Al met al moet gerekend worden op een investering van meer dan € 150.000.
Ten behoeve van het groot onderhoud en restauratiewerkzaamheden wordt via de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed subsidie gevraagd en verkregen op grond van de zogeheten SIM regeling.
Voor de periode 2020-2025 is de aanvraag in 2019 gedaan en gehonoreerd. Voor de voorziene
restauratiewerkzaamheden zal een beroep worden gedaan op provinciale- en gemeentelijke
subsidies alsook (via de Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog) particuliere sponsoren.
Dagelijks onderhoud
Het dagelijkse klein onderhoud wordt verricht door een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers,
meest woonachtig in Valkkoog zelf. De kosten van het klein onderhoud worden bestreden uit de
exploitatie van het kerkje en, indien nodig, bijdragen van de Stichting Vrienden Kerkgebouw
Valkkoog.
Financieel
De exploitatie van de Stichting Instandhouding bestaat uit de verhuur van het gebouw voor
(culturele) evenementen, muziekonderwijs door de Valkkoger muziekschool, trouwerijen en
rouwdiensten. Het exploitatieresultaat bedraagt jaarlijks circa € 11.000 en wordt grotendeels
besteed aan klein onderhoud, schoonmaakkosten, energie en verzekeringen.
De exploitatie is in beginsel kostendekkend. Voor eventuele tekorten in de dagelijkse
onderhoudskosten kan een beroep worden gedaan op de fondsen van de Stichting Vrienden
Kerkgebouw Valkkoog.
De Stichting Instandhouding beschikt over een reserve van circa € 110.000. Deze reserve is bestemd
voor onvoorziene uitgaven, groot onderhoud en restauratie. De reserve is onvoldoende voor de
beoogde investeringen in groot onderhoud en restauratie. Deze investeringen moeten worden
gefinancierd door middel van subsidies, donaties en sponsorgelden. Het is het beleid van de Stichting
om zo min mogelijk in te teren op het vermogen. Een gezonde financiële basis is noodzakelijk voor
het behoud van het gebouw voor de komende honderd jaar.

Communicatie

De stichtingen maken gebruik van de website www.kerkjevalkkoog.nl en geven een nieuwsbrief uit.
Hiermee wordt publiciteit gegeven aan de diverse activiteiten.
Op de website is ook de Jaarrekening gepubliceerd.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog bestaat uit vier leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Beheerder:

Gerben Creutzberg
Henny Brasser
Jos Beemsterboer
Wieger Fortuin

De Stichting wordt juridisch vertegenwoordigd door tenminste twee leden gezamenlijk.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behoudens een vergoeding
voor in het belang van de Stichting gemaakte noodzakelijke kosten.
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