Verhuur Wilhelminakerk
Het is mogelijk de Wilhelminakerk te huren voor het houden van een concert, een trouwdienst, een
vergadering en dergelijke.
Wij zijn primair een kerkelijke gemeente, maar verhuren onze prachtige kerk daarnaast graag voor
passende activiteiten. Dit betekent dat wij met vrijwilligers werken en dat de opbrengsten ten goede
komen van de Wilhelminakerk en de goede doelen die wij als kerk steunen. Dit houdt ook in dat wij de kerk
niet onbeperkt verhuren, dat wij geen horecavergunning hebben en daarom géén alcohol schenken en dat
we de kerk op zondag niet verhuren.
De kerk beschikt over een grote kerkzaal met daarin ruimte voor 240 tot 300 mensen. Het is ook mogelijk
om het balkon bij de kerkzaal te betrekken. Dan kunnen er maximaal 500 mensen in de kerk zitten. De
kerkzaal heeft een goede akoestiek.
De kerkzaal beschikt over een orgel. Dit orgel kan tegen een vergoeding gehuurd worden, maar mag alleen
door een geoefend, professioneel organist bespeeld worden. De kerkzaal is ook voorzien van een tweetal
beamers, waarvan de projectie zichtbaar is vanuit alle hoeken van de kerk. Het is mogelijk om de beamers
te huren. Die dienen dan vanaf een eigen laptop bediend te worden. Het is niet toegestaan om de
instellingen van de beamers te wijzigen.
Naast de kerkzaal beschikt de kerk over een
Grote zaal: 30 tot 40 personen
Kleine zaal: ± 20 personen
Wanneer u de kerkzaal huurt, is het mogelijk om de andere zalen te gebruiken om tijdens het concert apart
van uw gasten koffie te drinken. Dit wel onder voorbehoud dat één van die zalen niet in gebruik is voor een
activiteit van de Wilhelminakerk. Wanneer u één van de twee andere zalen huurt, gebruikt u alleen die zaal.
Het is mogelijk dat wij tijdens uw concert of vergadering koffie, thee of fris schenken.
U betaalt de huur van de kerk of één van haar zalen per dagdeel van 4 uur. Bij een dagdeel hoort een
uitloop van een uur (als u al eerder in de kerk aanwezig wilt zijn of als een concert uitloopt). Voor alle
overschrijdingen van deze termijn, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Eventuele
schades die door u of één van uw gasten aan de kerk of apparatuur wordt aangebracht, zullen wij aan u
doorberekenen.
Als u interesse heeft om de kerk te huren, verzoeken wij u om minimaal 6 weken vóór de door u gewenste
huurdatum contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Dan kijken wij of er ruimte is
in de agenda en kunnen we afspraken maken over uw wensen en onze mogelijkheden. Een week voor de
huurdatum kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen in uw wensen, ook worden vanaf deze datum bij
annulering alle gemaakte kosten in rekening gebracht
Contactgegevens:
Regina Gjaltema
secretaris.cvb@wilhelminakerk.nl
023-5391251

Gedempte Oude Gracht 61
2011 GM Haarlem

HUURTARIEVEN
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______________________________________________________________________

Verhuurprijzen van de Wilhelminakerk per 1-4-2019

per dagdeel (dit betekent 4 uur)
kerkzaal concert
kerkzaal repetitie
orgel
beamer in kerkzaal
beamer in lounge
bovenzaal (30 – 40 pers)
lounge (± 20 pers)
gebruik microfoons

425
350
125
50
25
100
100
100

Euro
Euro (ZONDER publiek)
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

koffie/thee per kan (ca. 8 kopjes)
6 Euro
koffie/thee per kopje
1 Euro
(bij concerten, wordt ingeschonken bij afgiftepunt)
frisdrank

1,50 Euro

