Stichting Vrienden van de Zuiderkerk te Enkhuizen

Beleidsplan 2016-2020
“Het Zuiderkerkcomplex: het silhouet van
Enkhuizen dat niet verloren mag gaan”.
I Inleiding
Met behulp van dit beleidsplan wil de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk duidelijk maken
hoe zij haar plaats ziet ten opzichte van de doelstelling en op welke wijze zij de aan die
plaats
verbonden opdracht wil uitvoeren. Het plan is bedoeld




als leidraad voor degenen die de taken in de stichting op zich nemen,
ter informatie voor wie de stichting op haar pad ontmoet,
als basis voor de verantwoording omtrent gevoerd beleid.




Het beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting.
Het geeft inzicht in de wijze waarop, in de komende jaren aan de doelstelling
uitvoering wordt gegeven.

Dit beleidsplan geeft in kort bestek antwoord op de vraag: waar “staat” de stichting voor?
Plaatsbepaling
De Stichting Vrienden van de Zuiderkerk te Enkhuizen is opgericht bij akte van oprichting
d.d. 03 januari 2002. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enkhuizen en is ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37099687.
Statutair doel
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële- en andere steun voor de
instandhouding van de Zuiderkerk aan de Zuiderkerksteeg 1 te Enkhuizen, alsmede de
inventaris daarvan en voorts het bevorderen van belangstelling voor dit cultuurbezit; alsmede
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden waarvan één lid wordt
benoemd door het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk te Enkhuizen .
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II Activiteiten
Programma
Aan de ingrijpende restauratie van de Zuiderkerk in de jaren 2003 en 2004, heeft de stichting
door fondswerving, donaties en gerichte acties een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd.
Er is vervolgens een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) dat voortborduurt op de
cascorestauratie opgesteld met als doel de Zuiderkerk in de huidige goede staat (casco) te
houden. Dit onderhoud ondersteunt de stichting over de periode van 2011 t/m 2016 met een
jaarlijkse aanvullende bijdrage van € 10.000,00 (een totaalbedrag van € 60.000,00).
De stichting zal 2016 een besluit in overweging nemen de bijdrage in periodiek onderhoud te
continueren.
In 2008 is het zuidportaal toegankelijk gemaakt. De stichting heeft daaraan € 12.000,00
bijgedragen.
Voorts is in 2013 aan de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen ten behoeve van de
restauratie van de 17e _eeuwse Librije een bedrag van € 10.000,00 geschonken.
Op 1 juli 2012 zijn de Hervormde gemeente te Enkhuizen en de Gereformeerde kerk te
Enkhuizen gefuseerd tot Protestantse gemeente onder het gelijktijdige besluit om de
Zuiderkerk als gebruikskerk te exploiteren.
Het College van Kerkrentmeesters van de nieuw gevormde protestantse gemeente heeft aan
de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk te Enkhuizen verzocht een financiële bijdrage te
leveren aan de noodzakelijke plannen voor de herinrichting van het gebouw. Het bestuur van
die stichting heeft hiervoor een bedrag van € 150.000,00 bijgedragen.
Voor de exploitatie van de Zuiderkerk heeft de stichting in 2014 € 575,- bijgedragen in de
aanschaf van een flessenkoelkast.
Voor de aanschaf en ophanging van een modelschip in de Zuiderkerk heeft de stichting in
2015 een bijdrage gegeven van € 1300,-.
Voor de aanschaf van expositieschotten voor tentoonstellingen in de Zuiderkerk heeft de
stichting in 2015 bijgedragen in de kosten, groot € 3100,Samenwerking met en eventuele ondersteuning van de Stichting Zomeravondconcerten
Enkhuizen is een mogelijkheid om de belangstelling van het cultuurbezit de Zuiderkerk te
vergroten.
Het bestuur van de stichting zal alleen voor concrete plannen, die zijn onderbouwd met een
deugdelijke kostenraming en een financieringsplan, activiteiten voor acties en fondswerving
ondernemen.

Planontwikkeling en toetsing
Het kerkbestuur als eigenaar van het kerkgebouw neemt initiatieven die kunnen leiden tot
het maken van plannen voor restauratie, herstel of aanpassing van het gebouw. Die plannen
kunnen vervolgens worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de
Zuiderkerk te Enkhuizen met het verzoek om een bijdrage in de (restauratie)kosten. Het
stichtingsbestuur toetst in eerste instantie of het voorgelegde verzoek in overeenstemming is
met de haar doelstelling.
Op dit ogenblik studeert het college van Kerkrentmeesters op een vervolgplan op de
recentelijk voltooide proefrestauratie van een laat-middeleeuwse schildering op een
gewelfdeel. Het houten tongewelf van de Zuiderkerk is voorzien van monumentale laatmiddeleeuwse gewelfschilderingen, die dringend restauratie behoeven.
Bovendien zijn er nog restanten van muurschilderingen, die dateren uit de beginjaren van de
Zuiderkerk, zichtbaar.
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Fondsenwerving
Fondsenwerving bij de Vrienden van de Zuiderkerk door middel van een jaarlijks verzoek om
een bijdrage blijft plaatsvinden.

Beheer verkregen fondsen e.d.
De verkregen fondsen, donaties en opbrengsten van gerichte acties worden in afwachting
van stortingen in een restauratiefonds op een bankrekening gedeponeerd.
Van alle inkomsten en uitgaven wordt een financiële administratie bijgehouden die jaarlijks
in het rond de zomer verschijnende Informatieblad wordt gepubliceerd. In dit Informatieblad
worden de donateurs van de stichting ook op hoogte gesteld van de voortgang en uitvoering
van activiteiten.
Beoogde resultaten
Er is een sterke relatie tussen de initiatieven van het kerkbestuur tot planontwikkeling en de
resultaten die de stichting nastreeft. Wanneer er aanleiding is tot fondswerving, zal de
Stichting alles in het werk stellen om hiermee maximaal resultaat te bereiken. Als er geen
duidelijke plannen zijn zal de stichting zich beperken tot activiteiten die gericht zijn op
het verkrijgen van donaties, schenkingen, giften ed. om naar de toekomst de nodige
reserves op te bouwen voor komende projecten. De jaarlijkse inkomsten van de Vrienden
van de Zuiderkerk bedragen ca. € 3.500,00, doch vertonen door een dalende rente en
verkleining van het donateurs-bestand een dalende tendens.
Acties om het aantal donateurs te vergroten, hebben nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd.
III Tenslotte
Met dit plan is niet het laatste woord gesproken voor de komende jaren. Mede afhankelijk
van de initiatieven die door de eigenaar van het kerkgebouw worden genomen is een
jaarlijkse aanpassing gewenst op het gebied van fondswerving en het voeren van acties.
Aldus vastgesteld in het overleg van 7 februari 2016…………………
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