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Beleidsplan 2017 – 2023 Stichting Behoud Oosterlander Kerk
Inleiding
Stichting Behoud Oosterlander Kerk (hierna: de BOK) is opgericht op 31 december 2014. In de periode na oprichting heeft het
bestuur onderhandeld over overname van de Oosterlander Kerk. Op 15 juni 2017 is BOK eigenaar geworden van de romaanse
Oosterlander Kerk (ook wel: Michaëlskerk) op Wieringen. Door het eigendom te verwerven kan de stichting aan de slag
overeenkomstig haar doelstellingen om gelden bijeen te brengen en het beheer en onderhoud behoorlijk uit te voeren.
Strategie
De BOK beheert, exploiteert en onderhoudt het kerkgebouw met bijgebouwen aanhorigheden en inboedel (rijksmonumentnr.:
RCE:38933), staande en gelegen te 1779 GG Den Oever, Kerkweg 22.
De BOK behaalt haar vermogen uit:
- verhuurinkomsten en/of gebruikersvergoedingen;
- haar opgebouwde kapitaal en de inkomsten daaruit;
- subsidies;
- donaties en schenkingen;
- opbrengsten van acties en evenementen;
- verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
- alle andere verkrijgingen.
Statutair heeft de stichting ten doel:
a. het verwerven (in 2017 bereikt), (doen) ontwikkelen, beheren en het behoorlijk onderhouden en het exploiteren van de
Oosterlander Kerk.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het onder a. genoemde in de ruimste zin verband houden of daar
toe bevorderlijk kunnen zijn.
De BOK heeft géén winstoogmerk.
Mocht de stichting op enig moment ontbonden worden, dan zal het resterend saldo aan een andere Algemeen Nut Beogende
Instelling worden overgemaakt of op andere wijze ten bate komen van het algemeen belang.
Beleid
In deze beleidsperiode zal de BOK zich met name richten op het uitvoeren van reeds geplande onderhoudswerkzaamheden aan
gebouw en inventaris (o.m. Teschemacher orgel). Verder richt zij zich op het bijeen brengen van fondsen om uiteindelijk met
beschikbare subsidiering de kerk te onderhouden. Het onderhoud zal worden gebaseerd op advisering via de jaarlijks uit te voeren
inspecties van de Monumentenwacht Noord-Holland. Uiteindelijk zal deze advisering gebruikt worden om gebruikt te maken van
de zgn. BRIM-subsidiering.
Voor het werven van gelden zal ingezet worden om donateurs aan de stichting te binden. Verder zullen met de belangrijkste
gebruikers (CKW en OCM) huurcontracten worden aangegaan en vanwege incidentele verhuur vergoedingen worden geïnd.
De stichting zal verder via evenementen en langs andere wegen werken aan naamsbekendheid en vindbaarheid van de Oosterlander Kerk om het gebruik van het gebouw zomogelijk verder te intensiveren.
De stichting zal het bijeengebrachte kapitaal op een zorgvuldige wijze beheren, waarbij risicomijdend gehandeld zal worden
(sparen) en rendementsverwachtingen in deze beleidsperiode beperkt zullen worden gehouden. Onderhoudsuitgaven hieruit
zullen uitsluitend na bestuursbesluit worden gedaan en op basis van advisering door Monumentenwacht, Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed of een andere specialist (architect/orgelmaker) enz. gebeuren.
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Vanwege het moment van overdracht van de Oosterlander Kerk (15 juni 2017) brengt de stichting vanaf boekjaar 2017 een jaarverslag uit. De twee voorgaande boekjaren (2015 en 2016) zijn door de stichting geen noemenswaardige financiële activiteiten
ontplooid.
De bestuursleden van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

