Stichting Berkhouter Kerk
Jaarplan 2020-2025

Algemene missie
Doelstelling
De Stichting Berkhouter Kerk, verder te noemen: de Stichting) is opgericht op 28 november 1985. De
Stichting heeft als doel de restauratie, de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het 19deeeuwse kerkgebouw en het zich daarin bevindende orgel aan de Kerkebuurt in Berkhout. De Stichting
tracht dit doel te verwezenlijken door de ruimten in het kerkgebouw beschikbaar te stellen voor
activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke, godsdienstige, culturele of recreatieve
ontwikkeling. Zowel de kerk als het daarin aanwezige Van Dam-orgel zijn erkende rijksmonumenten.
De kerk wordt jaarlijks geïnspecteerd door Monumentenwacht.
Inkomsten
Om haar doelstelling te verwezenlijken ontvangt de Stichting bijdragen voor het onderhoud van de
monumenten uit subsidieregelingen. Overige financiële middelen komen van donateurs, giften en uit
de exploitatie van het kerkgebouw voor diverse sociale en culturele activiteiten. Het beheer van de
financiën en het vermogen is in handen van de penningmeester, in smaenspraak met het bestuur. De
penningmeester zorgt voor het beheer van de middelen en de financiële overzichten; voor de
controle op de cijfers is een kascommissie actief.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit louter vrijwilligers . Voor hun werk krijgen de bestuursleden
geen vergoeding; wel kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Beleidsplan 2020-2025

De Stichting heeft, na jarenlange voorbereiding, een grondige restauratie van de kerk verwezenlijkt in
de jaren 2012-2013. De periode daarna is vooral gebruikt om culturele activiteiten naar de kerk te
halen en de Berkhouter kerk weer een plek te geven in het sociale en maatschappelijke leven van
Berkhout. Voor de periode 2020-2025 is het beleid van de Stichting gericht op twee grote
aandachtspunten. Ten eerste betreft dat onderhoud en restauratie. Aangezien dit voor de Stichting
ingrijpende activiteiten zijn die veel voorbereiding en tijd vergen, beslaat dit beleidsplan een langere
periode.
Om de toestand van de kerk en het orgel te bestendigen en verbeteren is het nodig ingrijpende
onderhoudsmaatregelen te treffen. Het verwerven van voldoende financiën uit subsidies van Rijk en
Provincie en overige fondsen en andere middelen, met name exploitatie, en het laten uitvoeren van
dit onderhoud zijn de belangrijkste taken voor deze beleidperiode. Het onderhoud aan het schip van
de kerk staat gepland voor 2020; na afronding daarvan zal het bestuur zich gaan richten op het
orgelonderhoud.

Daarnaast zal de Stichting de culturele en maatschappelijke activiteiten verder ontwikkelen en ernaar
streven de kerk een stevige plaats te laten hebben en houden in het dorpsleven, door te zoeken naar
verdere uitbreiding van de activiteiten. Een recent overzicht is te vinden in de jaarverslagen.

Financiën
De Stichting heeft geen winstoogmerk: de verworven gelden uit subsidies, giften en exploitatie
komen volledig ten goede aan de doelstelling van de Stichting. Een recent overzicht van de financiën
is te vinden in de jaarrekeningen.

