
Doelstelling en beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Kerk Oudendijk  

   

1.  De doelstellingen van  de Stichting zijn: 

 

 Het bevorderen van het in stand houden van het kerkgebouw te 

Oudendijk, gemeente Koggenland; 

 Het exploiteren van het kerkgebouw te Oudendijk als dorpshuis en/of 

multifunctioneel gebouw; 

 Het in stand houden en exploiteren van het naast en/of nabij het kerkgebouw te Oudendijk te stichten 

gebouw/opslagruimte ten dienste van het gehele verenigingsleven en de dorpsgemeenschap van Oudendijk; 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

 

 

2. Werkzaamheden van de Stichting:  

Om bovengenoemde doelen te bereiken werft de stichting actief donateurs en organiseert culturele activiteiten met 

als enerzijds als doel fondsen te verwerven om de exploitatiekosten te dekken en een bijdrage te leveren aan de 

onderhoudskosten en anderzijds het gebouw te gebruiken voor sociaal maatschappelijke doeleinden. Voor het 

onderhoud wordt intensief samengewerkt met de Stichting Oude Hollandse kerken (SOHK), de eigenaar van de kerk. 

De eigenaar levert jaarlijks een door de Monumentenwacht opgesteld onderhoudsinspectie rapport op basis 

waarvan een onderhoudsplan voor de kerk wordt opgesteld.  

  

3.     De wijze waarop de stichting fondsen wil werven:  

De fondsen  worden  verworven  door  donateurs actief te benaderen. De donateurs en de vele vrijwilligers worden 

regelmatig uitgenodigd om de binding met de kerk van Oudendijk te benadrukken c.q. versterken en hen op de 

hoogte te houden van de activiteiten en de(onderhouds)plannen. Waar mogelijk worden in samenwerking met de 

eigenaar subsidies verworven  voor  toekomstig  onderhoud.   

Voor het organiseren van de culturele activiteiten heeft de Stichting een eigen programma en worden lokale 

verenigingen en organisaties in de gelegenheid gesteld ruimten te gebruiken. 

Om  het  Algemeen  nut  voor  de  gemeenschap  maximaal  vorm  te  geven,  heeft de stichting een  commissie welke   

contact zoekt  met  o.a.:  koren  en  zangensembles  voor  het geven  van  concerten;  het houden van voordrachten 

en lezingen;  kunstenaars  voor  het houden van exposities etc.. Tevens wordt ruimte verhuurd aan verenigingen, aan 

de Hervormde kerk voor een 6 wekelijkse kerkdienst, opbaringen ,  uitvaartdiensten  en condoleancebijeenkomsten,  

zowel kerkelijke als burgerlijke huwelijken,  buurtbijeenkomsten,  themamiddagen  enz.  

  

4.     De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:  

De penningmeester maakt tussentijds en jaarlijks  financiële overzichten, die worden gecontroleerd door een 

kascommissie. Tijdens de jaarvergadering wordt dit financiële overzicht en de begroting voor het volgend jaar 

besproken. De reserves staan op een spaarrekening bij de Rabobank.  

Voor het onderhoud wordt een lange termijn onderhoudsplanning gehanteerd op basis van de rapportage van de 

jaarlijkse onderhoudsinspectie van de Monumentenwacht.   

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting vrienden van de Kerk te Spanbroek,  
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