Beleidsplan 2017 – 2021
Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede
1. Inleiding.
De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede werd in 1625 door Adriaen Pauw, de nieuwe
ambachtsheer van de Heerlijkheid, in zijn oude glorie hersteld. Bij het beleg van Haarlem door de
Spanjaarden in 1573 was immers de kapel ernstig gedestrueerd. Pauw restaureerde deze
gedeeltelijk verwoeste Marie Hemelvaart Kapel uit 1346. De dikke steunberen aan de buitenkant
getuigen van de 13e eeuwse bouw stijl. De Protestantse Kerk van Heemstede is eigenaresse van

het gebouwencomplex. Het gebouw is aangewezen als Rijksmonument.
Met recht mogen we trots zijn op dit historisch stukje Heemstede. Maar we moeten er
zorgvuldig mee omgaan. Het kerkbezoek loopt terug en het gebruik door derden (rouw-en
trouw-diensten, SPH concerten etc.) vormen onvoldoende financiële basis voor de
instandhouding van dit prachtige monument.
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede is opgericht op 30 augustus 1991 en
voor het laatst aangepast op 4 juli 2017. In 2013 heeft de PKN Heemstede als eigenaresse
van de kerk de StOK verzocht om de technische projectontwikkeling en de fondsenwerving
ter hand te nemen om de kerk beter geschikt te maken als cultuur podium. Nadat er
voldoende financiële middelen beschikbaar waren heeft de PKN Heemstede besloten om de
volledige aanpassing in gang te zetten.
Het kerkgebouw is in 2015 zodanig aangepast dat naast het gebruik voor kerkdiensten de
functie als cultuurpodium succesvol is afgerond. Het direct naast de kerk gelegen sociaalcultureel centrum De Pauwehof is thans met de kerk verbonden door een overdekte corridor
en vormt nu samen met het kerkgebouw een multifunctioneel complex voor zowel
kerkelijke, maar in toenemende mate ook voor culturele en maatschappelijke activiteiten.
Als “Podium Oude Kerk” is het complex inmiddels een belangrijke locatie voor culturele
activiteiten van de Stichting Podia Heemstede (SPH)
Als Stichting Vrienden van Oude Kerk organiseren wij al vele jaren laagdrempelige
zondagmiddag-theeconcerten.
In 2013 is aan de Stichting de status van Culturele ANBI verleend. In dat kader is het
noodzakelijk dat een beleidsplan inzicht verschaft in:
- De door de stichting te verrichten werkzaamheden
- De wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven
- De wijze waarop de stichting de verkregen inkomsten zal beheren
- De wijze waarop en aan welke doelen de verkregen inkomsten worden besteed.
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In het navolgende worden deze aspecten nader uitgewerkt.

2. Strategie
2.1.
Kernprincipes van de Stichting.
•

•
•

Statutaire doelstellingen:
In art 2 van de statuten d.d. 24 september 2015 (zie bijlage 1) staat dat de Stichting
ten doel heeft:
a. Geld bijeen te brengen voor de instandhouding van de Oude kerk, het orgel en de
vleugel;
b. De Kerk en het Orgel en de vleugel een functie te verlenen in het culturele leven
in het bijzonder van de regio Kennemerland;
c. Gevraagd en ongevraagd te adviseren over beheer en gebruik van Kerk, het Orgel
en de vleugel;
d. Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van de oude
Kerk, het Orgel en de vleugel;
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met
de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 3 van de statuten zal het liquidatiesaldo bij liquidatie
uitsluitend worden overgemaakt aan een ANBI instelling die een gelijksoortige
doelstelling heeft.

3. Beleid
3.1.
Te verrichten werkzaamheden van de Stichting
a. –Organiseren van laagdrempelige theeconcerten (klassiek, modern, jeugd) in de
wintermaanden. Daartoe is een muziekcommissie ingesteld die de feitelijke
werkzaamheden verricht.
b. –Organiseren van benefietconcerten.
c. –Organiseren van lezingen
d. - Organiseren van (gala) diners
e. –Organiseren van kleinschalige symposia en congressen
f. –Organiseren van fancy fairs en veilingen van diensten
g. –Organiseren van tentoonstellingen
h. –Organiseren van speciale vriendenactiviteiten (b.v. Vriendendag, Nieuwsbrief,
etc)
i. –Organiseren van rondleidingen aan groepen zoals Probus, Rotary etc. (kerk,
maaltijd, etc.)
In het kader van het verkrijgen van een breed maatschappelijk draagvlak in de regio
Kennemerland werd in 2017 de naam van de Stichting gewijzigd in “Stichting Vrienden van
de Oude Kerk te Heemstede”
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Werving en beheer van gelden
De Stichting heeft in het verleden middelen ingezameld van diverse Fondsen zoals
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Insingerstichting, de Maatschappij van
Welstand, de Maatschappij tot Nut etc te Haarlem, de Stichting Nelis van Driel, de
Bavo Stichting, de Stichting Kattendijke Drucker, de Stichting Jacobs Godshuis en de
Lionsclub Heemstede. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de Provincie Noord
Holland en van de Gemeente Heemstede. Ook zijn van veel particulieren gelden
ontvangen en hebben mensen meegedaan aan de zgn. stoelenactie waarmee
inmiddels de aanschaf van ca. 50 stoelen werd gefinancierd.
In de planperiode zal de geldwerving gecontinueerd worden en worden zo mogelijk
bijdragen ontvangen van particulieren. Daarnaast worden opbrengsten gegenereerd
uit de in 3.1. genoemde activiteiten.
De Stichting streeft ernaar om de beheerskosten niet meer te laten bedragen dan
maximaal 40% van de te genereren inkomsten.
3.2. Vermogen van de Stichting
Uitgangspunt is dat de Stichting geen vermogen aanhoudt zonder dat daar vooraf
een bepaalde bestemming aan is gegeven en dat de Stichting niet meer vermogen
aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden. In de financiële administratie wordt vermeld wat het doel is van het
vermogen dat wordt aangehouden en wordt een motivering gegeven over de
omvang daarvan. In dat verband zal onder meer aangegeven worden dat vermogen
nodig is voor het beheer en onderhoud van de in 2015 door de Stichting
aangeschafte Steinway vleugel.
3.3. Bestedingenbeleid
Op grond van artikel 2 lid 3 van de Statuten van de Stichting heeft geen enkele
(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het
eigen vermogen.
Jaarlijks wordt in de begroting en in de jaarstukken van de Stichting aangegeven
hoeveel middelen aan de eigenaar van het kerkgebouw voor het beheer en
onderhoud van het gebouw ter beschikking wordt gesteld.
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4. Overige
4.1. Beloningsbeleid
Overeenkomstige artikel 3 lid 5 van de Stichting ontvangen de bestuursleden géén
beloning voor hun werkzaamheden behoudens het recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
4.2. Financiële organisatie
De financiële organisatie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester.
De voorzitter fungeert als diens plaatsvervanger. Voor overboekingen groter dan €
10.000 besluiten penningmeester en voorzitter in gezamenlijk overleg.
5. Publicatieplicht
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de informatie getoond op
webadres: www.oudekerkheemstede.nl
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