Stichting Vrienden van de Maartenskerk te Doorn

BELEIDSPLAN
1. INLEIDING
De Maartenskerk is een beeldbepalend monument in de gemeente Doorn, gesticht in 1180.
Rond 1250 werd de toren aan de kerk toegevoegd.
In de loop der eeuwen heeft de kerk de nodige veranderingen ondergaan. Daardoor is de
kerk een stille getuige van een dynamisch verleden.
In 2011 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de tijd, waarbij is gekozen
voor een verbinding tussen de monumentale waarden van dit historische gebouw en de
ruimte en inrichting die nodig zijn voor de zondagse vieringen en de niet-kerkelijke
activiteiten. Tevens is een Stiltekapel ingericht, een plek waar men op adem kan komen, een
plek van bezinning voor iedereen.
De kerk is een rijksmonument. Veranderingen aan het gebouw of interieur zijn gebonden aan
de eisen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert.
De kerk is plaats van samenkomst van de protestantse gemeente, maar tevens een unieke
locatie voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals concerten, exposities, lezingen en andere
culturele activiteiten.
De protestantse gemeente is eigenaar van het gebouw.
Om de toekomst van de Maartenskerk te waarborgen is degelijk onderhoud noodzakelijk.
Dit vraagt om financiële investeringen die door de kerkelijke gemeente niet meer zijn op te
brengen.
Een aantal personen uit de Doornse gemeenschap heeft daarop besloten een stichting in het
leven te roepen die tot doel heeft financiële middelen hiervoor bijeen te brengen.
2. STICHTING VRIENDEN VAN DE MAARTENSKERK
De stichting is op 2 september 2018 opgericht. Zij staat los van de protestantse gemeente.
In de oprichtingsakte is geformuleerd dat de stichting zich ten doel stelt om financiële
middelen bijeen te brengen voor het instandhouden en onderhouden van de Maartenskerk,
een en ander op zodanige wijze dat het blijvend bewaren en in goede conditie houden van
dit historisch en cultureel waardevolle monument wordt gewaarborgd, waarbij het gebruik
van het kerkgebouw als onderkomen voor het houden van erediensten in acht genomen zal
worden.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het initiëren en organiseren van culturele
activiteiten in en rond het kerkgebouw, zoals concerten, themabijeenkomsten, exposities en
andere culturele activiteiten, die een bijdrage kunnen leveren aan het financiële doel van de
stichting.
Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door het werven van Vrienden, overige
donateurs en sponsoren.
Vrienden van de Maartenskerk zijn bereid om jaarlijks een bedrag van minimaal € 50,-- bij te
dragen aan het doel van de stichting.
In oktober wordt een beschikking aangevraagd bij de Belastingdienst waardoor de stichting
opgenomen wordt in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut

Beogende Instellingen), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen
binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.
3. BESTUUR EN COMITE VAN AANBEVELING
In de oprichtingsakte is vermeld dat het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie
en ten hoogste zeven leden.
Bij de oprichting bestaat het bestuur uit zes leden. De samenstelling is als volgt:
- Jaap Lagendijk, voorzitter
- Jan Sinoo, vice-voorzitter
- Jan de Bruijn, secretaris
- Jacques van Oostrum, penningmeester
- Ruth van Veldhuizen, bestuurslid
- Paulien van der Werff, bestuurslid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Om draagvlak, kwaliteit en reikwijdte van de stichting te vergroten wordt deze bijgestaan
door een comité van aanbeveling, waarin een aantal personen met een brede
maatschappelijke betrokkenheid onbezoldigd zitting hebben.
Thans hebben zitting in het comité van aanbeveling:
-

Frits Naafs, burgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug
Kees Jansma, sportpresentator
Gert-Jan Kramer, voormalig CEO Fugro N.V.
Aleid van Beuningen, muziekhistoricus
Koos van Oord, voormalig CEO Van Oord Baggerwerken

4. RELATIE MET HET KERKBESTUUR
De stichting is onafhankelijk. Zij werkt en besluit zelfstandig. De kaders waarbinnen de
stichting opereert zijn vastgelegd in de akte van oprichting.
De stichting is bevoegd de Maartenskerk in te zetten voor haar activiteiten, voorzover dit
niet strijdig is met de richtlijnen van het kerkbestuur.
Over het gebruik van de Maartenskerk door de stichting wordt regelmatig overleg gepleegd
met het kerkbestuur.
Aanpassingen van het gebouw en interieur door de stichting worden uitgevoerd in overleg
met en met toestemming van het kerkbestuur.
Alle door de stichting bijeengebrachte financiële middelen worden door het kerkbestuur
geoormerkt voor het primaire doel van de stichting. Besteding van de middelen gebeurt in
overleg met het stichtingsbestuur.
5. AKTIVITEITEN 2018/2019
Besloten is om na het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris in september 2018 zo
spoedig mogelijk de ANBI-status wordt aangevraagd, die het geldgevers mogelijk maakt
belastingaftrek te verkrijgen voor hun financiële bijdrage.
Dit najaar wordt gestart met een actie om mensen Vriend te maken van de stichting voor een
jaarlijks bedrag van minimaal € 50,--.
Ook zal de Doornse middenstand worden benaderd om sponsor te worden van de stichting,

waarbij een tegenprestatie kan worden gegeven in de vorm van een advertentie in het
programma van de startbijeenkomst (zie hieronder).
Op 21 november 2018 wordt een startbijeenkomst in de Maartenskerk georganiseerd. Doel
hiervan is het onder de aandacht brengen van de stichting en van de mogelijkheden om de
stichting financieel te ondersteunen.
Daarnaast zal een presentatie plaatsvinden over de historie en ontwikkeling door de eeuwen
heen van de Maartenskerk.
Deze presentaties worden afgewisseld met muzikale optredens van professionele musici.
Vanaf september wordt via diverse communicatiekanalen kanalen aandacht besteed aan de
stichting en haar activiteiten.
In voorbereiding is een actie waarbij een kaars wordt gemaakt in de vorm van de
Maartenskerktoren. Hiervoor is de kaarsenmakerij van het Blinden- en Slechtziendeninstituut
Bartimeus ingeschakeld.
De revenuen van de kaarsenverkoop zijn voor de kaarsenmakerij en de stichting Vrienden
van de Maartenskerk.
Verwacht wordt dat met de kaarsenverkoop gestart wordt tijdens de startbijeenkomst in
november.
Het jaar 2019 zal in het teken staan van het vergroten van het aantal Vrienden en sponsoren.
Hiervoor wordt momenteel een plan uitgewerkt.
Plannen worden tevens ontwikkeld om tegen de tijd van Pasen een (verkorte) uitvoering van
de Mattheüs Passion ten gehore te brengen.
Onderzocht wordt de mogelijkheid om enkele concerten te organiseren, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de expertise van de Stichting Muziek in de Maartenskerk, die eind 2018
zal worden ontbonden. Thans vindt overleg plaats met bestuursleden van deze stichting.
Het is de bedoeling om in 2019 één of meerdere themabijeenkomsten te organiseren.
De Stichtse Lustwaranda, met zijn kastelen en buitenplaatsen, zal hierin centraal staan.
Najaar 2019 wordt een wijnverkoopactie gehouden.
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