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Beleidsplan 2018 - 2020
Stichting Behoud Vledderkerk
Samen sterk voor de Vledderkerk
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Colofon

Stichting Behoud Vledderkerk
p/a Kerkhoflaan 11
8381 BB Vledder
M 06-27216534
info@vledderkerk.nl
https://vledderkerk.nl
Bank: NL88 RABO 0326 2788 26
Anbi: 8582.62.587
KvK: 70324670

Bestuurssamenstelling (onbezoldigd):


Lex Vendrig (voorzitter)



Peter Vos (secretaris en penningmeester)



Hans Haven



Sietske Simonides



Harjo Wind



Sybrand Metz



Vacature gewoon lid

Datum: 17-1-2018
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OPRICHTING
De Stichting Behoud Vledderkerk is opgericht per 15 december 2017. Van de oprichting van
de Stichting bestaat een oprichtingsakte. Stichting Behoud Vledderkerk wordt hierna
aangeduid met ‘de Stichting.’

AANLEIDING VOOR DE OPRICHTING
De kerk van Vledder is eeuwenlang onderhouden en gebruikt door de kerkelijke gemeente.
Door vergrijzing en afname van de kerkelijke gemeente wordt onderhoud steeds moeilijker.
Wij willen dat het monumentale kerkgebouw voor het dorp behouden blijft.
Als we niets doen bestaat het risico dat op termijn de lasten van het onderhoud van het
kerkgebouw niet zijn te dragen voor de kerkelijke gemeente en het kerkgebouw in
particuliere handen valt. Wij willen bereiken dat het kerkgebouw een publiek gebouw blijft
met een publieke functie.
Ook zouden we graag zien dat de kerk meer door het dorp wordt gebruikt voor nietkerkelijke activiteiten. Een gebouw dat gaat ‘leven’ voor meer dorpsgenoten. Een
monumentaal gebouw van en voor het dorp!

DOELSTELLING VAN DE STICHTING
De doelstelling van de Stichting Behoud Vledderkerk is het bijeenbrengen van financiële
middelen voor het instandhouden en onderhouden van het kerkgebouw te Vledder. De
doelstelling van de stichting is vastgelegd in de oprichtingsakte.

MIDDELEN VOOR BEREIKEN VAN DE DOELSTELLING





Werven van donateurs
Mogelijk maken om legaten te schenken
Activiteiten waarbij de opbrengsten naar de Stichting gaat
Het gebruik van de kerk voor niet-kerkelijke activiteiten stimuleren

Donateurs zullen actief worden geworven via donateuracties. De donateurs worden
geworven in Vledder en aanpalende gebieden (uitvalswegen, buurtschap Frederiksoord en
Nijensleek, Wilhelminaoord en Wapse). We zullen de mensen huis aan huis benaderen en
vragen om donateur te worden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen
eenmalige donateurs en donateurs die jaarlijkse willen bijdragen. Bij voorkeur willen we
werken met machtiging. Ook via de website kunnen mensen zich als donateur aanmelden.
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BESTEDING VAN DE GELDEN EN VERANTWOORDING
De ingezamelde gelden worden gestort op de bankrekening van de Stichting
(NL88RABO0326278826). Per jaar wordt het bijeengebrachte bedrag overgemaakt naar de
kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Vledder. De overgemaakte gelden mogen
alleen worden gebruikt voor onderhoud en renovatie van het kerkgebouw. Er zal daarop
worden toegezien door de Stichting door jaarlijkse inzage te krijgen en toelichting op de
jaarstukken van de Hervormde Gemeente Vledder.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting. Alle jaarstukken
inclusief inzage in de bijeengebrachte gelden en verantwoording van de besteding ervan
zullen openbaar worden gemaakt op de website van de stichting (https://vledderkerk.nl) en
jaarlijks per e-mail worden toegestuurd naar de donateurs.

BEZOLDIGINGSBELEID
Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting. Er worden geen onkosten
verstrekt. Wel worden de uitgaven gedekt die direct van belang zijn voor het werk van de
stichting zoals het drukken van foldermateriaal, licentiekosten voor de website, etc. Kleine
kosten (bedragen minder dan € 50,00 mogen door de bestuursleden op eigen initiatief
worden gemaakt en worden altijd besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Hoewel altijd zoveel mogelijk eerst overwegingen tot bepaalde uitgaven besproken worden
in de bestuursvergadering. Onkosten hoger dan € 50,00 mogen nooit op eigen initiatief
worden gemaakt en worden altijd eerst besproken in de bestuursvergadering.
We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. De vergadering worden gehouden
in De Gerf (bijgebouw van de Vledderkerk). We hoeven geen huur of andere kosten of te
dragen voor het gebruik hiervan voor de bestuursvergaderingen. Reiskosten en andere
kosten ten behoeve van de vergaderingen zijn voor eigen rekening.

AGENDA VOOR 2018
Voor 2018 hebben wij de volgende activiteiten voorzien voor het bijeenbrengen van de
financiële middelen van de Stichting.
Datum of periode
20 januari 2018

Maart en april 2018

Activiteit
Oliebollenactie in COOP supermarkt. Deze actie is op een zaterdag
gepland. Een zak oliebollen (10 stuk) wordt verkocht voor € 5,00
waarbij €2,50 per zak moet worden afgestaan aan de COOP voor
onkosten. Tevens wordt zo de Stichting onder de aandacht
gebracht.
Huis-aan-huis werven van donateurs. Donateurs kunnen lid worden
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Heel 2018
Zomer 2018

Eerste helft 2018
Heel 2018
Heel 2018
Tweede helft 2018

van de Stichting voor € 10,00, €25,00 of € 50,00 (of een afwijkend
bedrag).
In kaart brengen van subsidiefondsen en deze gericht aanschrijven.
Een nader op te stellen actie op de zomermarkten van Vledder.
Verkoop van etenswaar of andere producten. Indien niet haalbaar,
dan sowieso aanwezig zijn om donateurs te werven.
Benaderen van bedrijven in Vledder e.o. voor sponsoring
Contact leggen met andere verenigingen, zoals de historische
vereniging van Vledder (‘t Fledderkerspel) en Dorpsbelang Vledder.
De Stichting onder de aandacht brengen bij raadsleden en andere
partners van de gemeente Westerveld.
Contact leggen met Dikke Verhalen (subcommissie van de
historische vereniging ’t Fledderkerspel) om te bezien of een Dikke
Verhalen kan worden gewijd aan de kerk van Vledder waarbij een
deel van de entreegelden naar De Stichting gaat.

AGENDA VOOR 2019 EN 2020
De eerste drie jaar staan in het teken van her werven van donateurs. We willen toewerken
naar een vaste groep donateurs en daar een band mee opbouwen. Het is belangrijk dat we
na afronding van het eerste jaar ook vrij snel in 2019 de jaarstukken over 2018
communiceren met de donateurs om zo de Stichting goed over het voetlicht te brengen.
Parallel aan het werven van donateurs is het ook vooral zaak dat we de eerste drie jaar goed
zichtbaar worden. De mensen (huisadressen) die geen donateur zijn geworden in 2018
zullen opnieuw benaderd worden, tenzij de mensen uitdrukkelijk hebben aangegeven geen
donateur te willen worden. De mensen die eenmalig een donatie hebben gedaan zullen ook
opnieuw worden benaderd en hen zal de vraag worden gesteld of zij donateur willen
worden op basis van een machtiging en automatische incasso.
Er zal verder worden gebouwd aan de website en de website zal worden voorzien van meer
informatie. Verder zullen voor 2019 en 2020 verschillende activiteiten worden bedacht
vergelijkbaar met de oliebollenactie.
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MEERJAREN BEGROTING
2018
Opbrengsten:
Post
Donateurs
Oliebollenactie
Overige acties

Bedrag
€ 2.750,00
€ 100,00
€ 150,00

TOTAAL

€ 3.000,00

Uitgaven:
Post
Levering oprichtingsakte notaris
Inschrijving Kamer van Koophandel
Bankkosten 2018
Domeinregistratie
Webhosting en antispamfilter
SSL certificaat
Rol up banner
Onvoorziene kosten
TOTAAL

Bedrag
€ 350,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 6,99
€ 12,48
€ 7,99
€ 160,00
€ 112,54
€ 1.000,00

Netto resultaat 2018:
Post
Opbrengsten
Uitgaven

Bedrag
€ 3.000,00
€ 1.000,00

NETTO RESULTAAT

€ 2.000,00

2019 en 2020
Voor 2019 en 2020 beogen we een daling van de kosten tot maximaal € 500,00 per jaar. Dit
is haalbaar omdat we geen opstartkosten meer hebben. We gaan uit dat we jaarlijks €
3.000,00 aan donateurgelden bijeen kunnen halen. Dit betekent dat we voor 2019 en 2020
ieder jaar een netto resultaat behalen van € 2.500,00

