Stichting
Red de monumentale
Sint Bartholomaeuskerk
Beek-Ubbergen

BELEIDSPLAN 2016-2019

1 INLEIDING
De stichting is op 19 december 2013 opgericht om de Sint-Bartholomaeuskerk te Beek-Berg en
Dal open te houden en dit mede mogelijk te maken door de Parochie Maria ten
Hemelopneming financieel te ondersteunen. Tevens willen de oprichters onderzoeken of de
gebruiksmogelijkheden van het monumentale kerkgebouw vergroot kunnen worden, waardoor
de exploitatie van het kerkgebouw in ieder geval de komende jaren gewaarborgd is. Het
gebouw is eigendom van de parochie Maria ten Hemelopneming. Voor zaken die verder gaan
dan het dagelijks beheer is toestemming van het Bisdom ’s-Hertogenbosch nodig.
2 STRATEGIE

2.1 Kernprincipes en uitgangspunten
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het onderzoeken of er een levensvatbaar plan gerealiseerd kan worden voor het openhouden
van de Rooms-Katholieke Sint-Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Berg en Dal
(v/h Ubbergen);
b. de stichting heeft mede ten doel het in stand houden van het rijksmonument RoomsKatholieke Sint-Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Berg en Dal en het daarin aanwezige
monumentale Lindsenorgel uit 1831 en daarbij een verantwoorde exploitatie van het
kerkgebouw op te zetten en
c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling
met een gelijksoortige doelstelling.

2.2 Missie
Het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Sint-Bartholomaeuskerk.

Het gaat dan om:
a. Het in stand houden van kerk en orgel,
b. het overtuigen van Parochie en Bisdom dat het onderhoud gewaarborgd is.

2.3 Werkzaamheden van de instelling
a. Het bewerkstelligen dat de rapportage met betrekking tot het groot onderhoud
geactualiseerd blijft;
b. Het werven en vasthouden van de donateurs;
c. Het voeren van plaatselijke en regionale publiciteitscampagnes;
d. Het (doen) organiseren van concerten, voorstellingen en manifestaties;
e. Het onderhouden van contacten met de media;
f. Alle andere (wettelijke) middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3 BELEID

3.1 Te verrichten werkzaamheden
Structureel en incidenteel overleg
a. Overleg voeren met de Parochie Maria ten Hemelopneming over de mogelijkheid om de
beschikbare middelen voor onderhoud van het kerkgebouw aan te vullen met (structurele)
bijdragen van derden, zoals Rijk, Provincie, Gemeente en Fondsen ten einde het onderhoud
van het rijksmonument voor de toekomst zeker te stellen;
b. Deelname aan de Herbestemmingscommissie, ten einde aan de hand van de rapportage van
het Geldersch Genootschap, een herbestemming van het kerkgebouw te realiseren die recht
doet aan een volwaardige functie in de Beekse gemeenschap. Een multifunctionele ruimte
heeft daarbij de voorkeur.
Lopende projecten
Nader in te vullen.

3.2 Geldwerving
De geldwerving vindt plaats door een aantal nader gedefinieerde doelgroepen op verschillende
wijze te benaderen. Daartoe zal de stichting brede publieksgerichte acties opzetten en door zeer
persoonlijke benadering van personen, instellingen en bedrijven geld bijeen trachten te brengen.
De middelen worden uitsluitend gebruikt voor de financiering van de exploitatie van de SintBartholomaeuskerk.
Gelden worden verworven in de vorm van eenmalige en structurele donaties, al dan niet met
incassomachtigingen, eenmalige bijdragen, legaten, periodieke uitkeringen, en door acties zoals
concerten, collecten, etc.

3.3 Beschikken over het vermogen van de stichting
Taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
Zie de statuten.
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Hoe over het vermogen van de instelling wordt beschikt
Zie de statuten.
Uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
Het beleid wordt vastgesteld door het bestuur. De aangewezen bestuurder(s) voeren het beleid
uit. Het toezicht op de uitvoering en op de (financiële) verantwoording vindt plaats door het
bestuur.

3.4 Vermogen van de stichting
Uitkeringsbeleid
Uitkeringen aan de Parochie Maria ten Hemelopneming kunnen uitsluitend plaatsvinden
overeenkomstig de doelstelling.
De middelen van de stichting zijn beschikbaar voor uitgaven die tot de normale exploitatie van de
kerk behoren.
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurslid. De door
bestuursleden gemaakte onkosten kunnen in bijzonder gevallen worden vergoed, dit ter
beoordeling van het bestuur.
Overzicht van de uitkeringen conform de doelstelling
(Nog nader in te vullen in geval van een uitkering)
4 BEHEER

4.1 Vermogen van de stichting
Zie het financieel jaarverslag, waarvan het eerste is opgesteld na 1 januari 2015.

4.2 Kostenstructuur van de stichting
Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen
Nog nader vast te stellen.

4.3 Beloning beleidsbepalers
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

4.4 Beschrijving administratieve organisatie
De secretaris verzorgt de administratie van de stichting, beheert het e-mailaccount en de website
en de contacten met onder meer de donateurs door middel van nieuwsbrieven, e-mails en
brieven. De penningmeester verzorgt de gehele financiële administratie.
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