Stichting Vrienden van de Beetser Kerk
Concept beleidsplan
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Voor u ligt het concept-beleidsplan 2014-2018 van de Stichting Vrienden van de Beetser
kerk (hierna Stichting VBK). Met dit beleidsplan geeft het bestuur de koers aan van de
Stichting VBK. Het plan is bedoeld om het beleid inzichtelijk te maken voor vrienden,
donateurs, sponsors en anderen en tevens om de organisatie achter de Stichting VBK de
vastgestelde doelstellingen voor ogen te doen houden.
1.2 Stichting Vrienden
De Stichting VBK is opgericht op 12 november 2009 en gevestigd in de gemeente Zeevang.
De structuur van de Stichting VBK is vastgelegd in artikel 3 van de statuten: Het bestuur van
de Stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden met een minimum
van drie leden (een uitgebreide versie van de statuten is op te vragen via het mailadres van
de Vrienden).
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur wijst uit
haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester aan. Het bestuur vergadert
minimaal een keer per jaar en voorts zo vaak een bestuurder het verlangt.
Het bestuur van de Stiching VBK past de Cultural Governance Code toe
(zie http://www.governancecodecultuur.nl/).
De Stichting VBK heeft als postadres: Beets 107, 1475 JD Beets
De Stichting VBK heeft als mailadres: vrienden@kerkbeets.nl
1.3
-

Bestuur
A. Cnossen (voorzitter)
B.J. van der Sluis (secretaris)
Y. van der Meiden (penningmeester)
J.Bakker - lid

2. Beleid

2.1 Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a.

het bevorderen van het in stand houden van het kerkgebouw te Beets, gemeente
Zeevang,

b.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2.2 Doelstellingen en activiteiten
Algemeen:
- het creëren van een actieve community1 die de activiteiten van de Plaatselijke
Commissie van de Beetser kerk een warm hart toedragen en ondersteunen,
- om daarmee de monumentale kerk van Beets met alle mogelijke middelen te steunen
om in stand te blijven, met behoud van haar huidige uiterlijk en bestemming: een
sociaal, cultureel, maatschappelijk en religieus centrum.
- Jaarlijks worden doelen vastgesteld die bijdragen aan dit lange termijn perspectief.
- Deze worden in gezamenlijke overleg met de Plaatselijke Commissie vastgesteld.
Financieel:
- het ondersteunen van de activiteiten van de Plaatselijke Commissie;
- jaarlijks worden haalbare doelen vastgesteld
2014/15:
1. Aantal vrienden uitbreiden, waarmee een groter draagvlak voor de kerk wordt bereikt;
2. Bijdragen aan de aanschaf van nieuwe stoelen ter verhoging van het comfort bij
concerten, en andere evenementen.
De activiteiten
1. Werving nieuwe vrienden:
- oproep in de media
- werven bij uitvoeringsactiviteiten van de Plaatselijke Commissie
- jaarlijks mailing vriendenbrochure (nog te maken) aan potentiele vrienden
2. Communicatie met bestaande vrienden;
- e-nieuwsbrief met o.a. komende concerten
- verslag van de bestuursactiviteiten
3. Verkrijgen van subsidies en sponsoren
- aanvragen speciale fondsen
- aanvragen doelsubsidies
- alle andere verkrijgingen en baten
2.3 Partners
De stichting VBK werkt bij de realisatie van bovengenoemde doelstellingen samen met
- de Plaatselijke Commissie Voor de Beetser kerk
- de PKN, vaste huurder van de kerk
- ………
3. Beloningsbeleid
De bestuurders van de Stichting VBK ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

1

Community omvat het geheel aan vrienden, sponsoren, subsidieverstrekkers en alle overige mensen die de
doelstelling van de Stichting VBK onderschrijven en steunen.

4. Financieel overzicht:
Alle inkomsten die de Stichting VBK genereert komen ten gunste aan de Plaatselijke
Commissie Beets en ondersteunt de commissie bij de realisatie van haar doelstellingen.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt, gecontroleerd door een jaarlijks te benoemen
kascommissie en vastgesteld tijdens de jaarvergadering.
De jaarrekening is in te zien op aanvraag via het e-mailadres van de Stichting VBK:
vrienden@kerkbeets.nl
5. Donateursstructuur voor de vrienden
Nog in te vullen

