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Beleidsplan van de Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek
1. Doelstelling van de Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek en het actuele beleid:
De stichting stelt zich ten doel om het gerestaureerde monumentale kerkgebouw in goede staat te houden en beoogt
het gebouw ten dienste te laten komen van het algemeen nut voor de inwoners van de gemeente Opmeer en omgeving.
Het accent ligt daarbij op een brede culturele functie en ontmoetingsplek voor verenigingen. De benaming die de
stichting voor het gebouw hanteert is ‘’t Kerkhuys’.
2. Werkzaamheden van de Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek:
Om bovengenoemd doel te bereiken werft de stichting actief sponsors en donateurs en organiseert culturele activiteiten
met als doel fondsen te verwerven om de onderhouds- en exploitatiekosten te dekken. Tevens wordt jaarlijks door de
Monumentenwacht een onderhoudsinspectie gehouden en wordt een onderhoudsplan voor het gebouw opgesteld.
3. De wijze waarop de stichting fondsen wil werven:
De fondsen worden verworven door actief sponsors en donateurs te benaderen. De sponsors en de vele vrijwilligers
worden jaarlijks uitgenodigd om de binding met ’t Kerkhuys te benadrukken c.q. versterken en hen op de hoogte te
houden van de activiteiten en (onderhouds)plannen. Waar mogelijk worden subsidies verworven voor toekomstig
onderhoud. Eens per 2 jaar wordt een huis aan huisbrief in de gemeente verspreid, waarin de bewoners worden
gewezen op de activiteiten en mogelijkheden van ’t Kerkhuys en wordt gevraagd om donateur te worden. Ook wordt
geparticipeerd in een Gemeenschapsveiling waarbij geld wordt ingezameld door middel van de verkoop van allerlei
door de inwoners geschonken activiteiten en artikelen.
Voor het organiseren van de culturele activiteiten en de verhuur van ruimten aan verenigingen etc. heeft de Stichting
Behoud een Stichting Exploitatie ’t Kerkhuys opgericht.
Om het Algemeen nut voor de gemeenschap maximaal vorm te geven, is er een culturele vrijwilligerswerkgroep actief.
Deze werkgroep zoekt contact met o.a.: koren en zangensembles voor het geven van concerten; de bibliotheek voor
het organiseren van schrijversavonden; kunstenaars voor het houden van exposities etc.. Ook wordt ruimte verhuurd
aan verenigingen, aan de Hervormde kerk voor een maandelijkse kerkdienst, opbaringen in twee in de kerk aanwezige
opbaarkamers, uitvaartdiensten en condoleancebijeenkomsten, huwelijkssluitingen, buurtbijeenkomsten,
themamiddagen van Historisch Spanbroek-Opmeer etc.
4. De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:
De penningmeester maakt jaarlijks – en ook tussentijds- financiële overzichten, die worden gecontroleerd door een
kascommissie. Tijdens de jaarvergadering wordt dit financiële overzicht en de begroting voor het volgend jaar
besproken. De reserves staan op een spaarrekening bij de Rabobank.
Voor het onderhoud wordt een lange termijn onderhoudsplanning gehanteerd op basis van de rapportage van de
jaarlijkse onderhoudsinspectie van de Monumentenwacht.
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek,
J.T.P. Konijn, voorzitter

J.N. Ootes, secretaris
www.kerkhuys.nl

J.N. Ootes, penningmeester

