Stichting Vrienden van de Kerk
Oosterhessselen
Beleidsplan periode 2018 t/m 2024
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is gelden te verwerven teneinde
- restauratie- en of onderhoudswerkzaamheden van de kerkelijk gebouwen van de Hervormde Gemeente
van Oosterhesselen (mede) te organiseren en te realiseren,
- restauratie- en onderhoudswerkzaamheden van het orgel in voornoemde kerk te organiseren en te
realiseren,
- (mede)organiseren van activiteiten , welke in de ruimste zin kunnen worden geacht dienstig te zijn aan de
hiervoor genoemde voornemens.
Dit alles voor het instandhouden van het kerkgebouw als (multifunctioneel) centrum voor Oosterhesselen
en ook voor bewoners van omliggende dorpen, die niet tot de kerkelijke gemeente van Oosterhesselen
behoren.
E.e.a. is in overeenstemming met de doelstelling zoals geformuleerd in de statuten.
Werkzaamheden
De stichting verricht werkzaamheden welke in overleg met het college van kerkrentmeesters worden
bepaald . Het betreft te allen tijde financiële ondersteuning voor onderhoudswerkzaamheden/restauratie,
aanschaf van zaken die het functioneren of verbeteren van het kerkgebouw als multifunctioneel centrum
betreffen.
Wijze van fondsenwerving
De Stichting beheert gelden die verkregen zijn uit donaties. Elk jaar worden donateurs benaderd voor een
gift. Tegelijkertijd ontvangen de donateurs een overzicht van de ontwikkelde activiteiten en een overzicht
van de baten en lasten.
Ten einde mensen te enthousiasmeren en donateurs te werven worden bijeenkomsten georganiseerd over
het historische kerkgebouw in de ruimste zin des woords.
Wijze van beheer van de fondsen
Via de betaalrekening van de Stichting worden de bijdragen aan het college van Kerkrentmeesters gedaan
of worden betalingen verricht voor werkzaamheden en verbeteringen van de kerkgebouwen rechtstreeks
aan de firma's die hiertoe van het bestuur opdracht voor heeft verkregen.
Ook de donaties worden via deze rekening ontvangen.
Wijze van besteding van de fondsen
De fondsen worden besteed op het moment dat uitvoering is gegeven aan de restauratie/renovatie van het
kerkgebouw of orgel.
Dit wordt gedaan in overleg met het college van kerkrentmeesters, namens de kerkenraad de eerst
verantwoordelijken voor de instandhouding van het kerkgebouw en orgel.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld door de penningmeester. Deze wordt gecontroleerd door
Administratiekantoor De Bruin te Oosterhesselen en vervolgens aangeboden aan de kerkenraad.
Looptijd beleidsplan

Onderhoudswerkzaamheden zijn gespreid over meerdere jaren. De looptijd van het beleidsplan loopt
daarom parallel aan het onderhoudsplan van de kerkenraad. Dit onderhoudsplan is gerelateerd aan het
onderhoudsplan (2018-2024) zoals destijds is opgesteld in opdracht van het College van kerkrentmeesters
door Stichting Behoud kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe. Deze plannen zijn ingediend bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort (RCE) die ze heeft goedgekeurd zoals blijkt uit de
toegekende subsidie op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) .
In 2024 dient een nieuw beleidsplan te worden opgesteld.
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