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Organisatie 

De Stichting Martinikerk Groningen is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie  van de 

Martinikerk (exclusief de toren), die door de Protestantse Gemeente in 1975 in erfpacht aan haar is 

overgedragen. 

Na het aftreden van 2 bestuursleden en de komst van 3 nieuwe leden bestond het bestuur van de 

Stichting in 2017 uit 7 leden. 

De Stichting Martinikerk is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de Lutherse kerk en de 

Nieuwe Kerk. Hiervoor zijn aparte stichtingen opgericht: de Stichting Exploitatie Lutherse kerk en de 

Stichting Exploitatie Nieuwe kerk. 

De Stichting Martinikerk heeft de exploitatie van beide andere kerken niet primair overgenomen uit 

financieel gewin, maar vanwege de overweging dat een formatie met slechts 1 fte de Martinikerk 

zeer kwetsbaar maakte. Bij ziekte ,etc. zou er direct een acuut probleem ontstaan . Door nu ook de 

exploitatie te verzorgen van de Lutherse kerk en de Nieuwe kerk kon er een extra parttime 

medewerkster worden aangetrokken, die in acute situaties stand by kan zijn. 

De exploitatie en het onderhoud van de Martinikerk zijn van elkaar gescheiden. De Stichting 

Martinikerk is verantwoordelijk voor de exploitatie. De aparte Stichting Onderhoud Martinikerk 

(SOM) is verantwoordelijk voor het onderhoud. Het netto batig saldo van het lopende jaar van de 

Stichting Martinikerk wordt op 31 december overgeboekt naar de rekening van de Stichting 

Onderhoud. Dit saldo vormt het financiële maximum, dat de Stichting Onderhoud het volgend jaar 

aan onderhoud mag uitgeven. 

Op deze wijze wordt inhoud gegeven aan het in het Beleidsplan 2013 geformuleerde uitgangspunt, 

dat alleen geld aan onderhoud wordt uitgegeven, dat in het vorig boekjaar is verdiend. Zo wordt 

voorkomen, dat ingeteerd wordt op de reserves van de Stichting, zoals in het verleden is gebeurd. 

De formatie van het bureau van de Martinikerk bestaat uit 1 medewerker verhuur, 1 parttime 

medewerkster verhuur Lutherse kerk, 1 parttime medewerker financiële administratie en 1 parttime 

directeur.  

Daarnaast beschikt het bureau over ongeveer 30 betaalde hulpkrachten voor de begeleiding van 

evenementen. En er is een groep van ruim 30 vrijwilligers, die het toeristisch bezoek verzorgen. 

De Stichting Vrienden van de Martinikerk heeft ruim 600 leden en heeft een actief bestuur. 

Financiën 

De exploitatie 2017 van de Stichting Martinikerk werd afgesloten met een positief saldo van ruim       

€ 100.000,-. Dit is in de lijn met voorgaande jaren, waarmee de exploitatie een stabiel beeld 

vertoont. Het verdwijnen van de examens in de Martinikerk enige jaren geleden, dat een 

inkomstenvermindering van ruim € 20.000,- betekende,  is derhalve probleemloos gecompenseerd 

door andere activiteiten en evenementen. 



Ook is het gelukt, na een paar moeilijke jaren, om de exploitatie van de Lutherse kerk en de Nieuwe 

kerk gezond te maken. 

 

Onderhoud 

De onderhoudssituatie van de Martinikerk is, aldus het Rapport van de Monumentenwacht, stabiel 

en goed. Dit is het resultaat van door de jaren heen plegen van regelmatig onderhoud. 

Gezien deze constatering en het financiële stabiele beeld is er de komende jaren ruimte –naast 

regulier onderhoud- voor verfraaiing en verbetering van de kerk. 

Voor onderhoud en verbetering was in 2017 ongeveer € 100.000,- beschikbaar. Op de 

investeringslijst stond o.a. het vernieuwen van de keuken. Hiervoor was een bedrag begroot van € 

25.000,-. Het werk zou 2 weken duren. Begin 2017 werd hiermee begonnen. De werkzaamheden 

werden echter na 2 dagen alweer stil gelegd, omdat er asbest was aangetroffen. Uiteindelijk duurden 

de werkzaamheden hierdoor meer dan 3 maanden en bedroegen de kosten € 65.000,-. Naast  

regulier onderhoud en schilderwerkzaamheden was er daardoor geen ruimte meer voor andere 

projecten. 

Activiteiten en evenementen 

Zoals aangegeven laat de exploitatie-en dus de evenementen- in 2017 een stabiel beeld zien. 

Onbetwist hoogtepunt in 2017 was de ‘ International Martini Organ Competition’, die in augustus 

plaatsvond. De organisatie lag in handen van de titulair organist Erwin Wietsinga. Er waren 

deelnemers en juryleden uit de hele wereld. Ook werden er masterclasses en concerten 

georganiseerd. Muzikaal was het evenement een groot succes en een  promotie van het Martini-

orgel. Vermeldenswaard is, dat dit omvangrijke en risicovolle evenement financieel volledig 

zelfvoorzienend was. 

Een andere evenement, dat het vermelden waard is, was de ontvangst in de Martinikerk, die de 

nieuwe bisschop na zijn inhuldiging, voor speciaal genodigden hield. Een voorbeeld van 

voortschrijdende oecumene.  

De Van der Leeuwlezing vierde zijn 35 jarig jubileum met David van Reybrouck en o.a. Freek de 

Jonge. 

Ook de Vrienden van de Martinikerk vierden een jubileum. Daarom boden zij de Martinikerk 3 

gebrandschilderde ramen aan. 


