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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Van Donia.
Stichting Van Donia is er om het algemeen belang, verwerven, restaureren, in stand houden en
doen voortbestaan van de voormalige N.H. kerk te Makkum alsmede de in dit gebouw aanwezige
inventaris en orgel als cultuurhistorische waarde.
Stichting Van Donia schets in dit beleidsplan het belang wat de gemeenschap aan dit kerkgebouw
hecht.
Voor velen maakt zij deel uit van een collectieve geschiedenis en bepaalt zij de identiteit van het
dorp. Zij vertelt het verhaal van onze religieuze geschiedenis en geeft betekenis aan onze
leefomgeving .
Toch heeft deze kerk, zoals honderden andere kerken, zijn functie als gebedshuis verloren.
Dat is een emotioneel proces. De kerk met toren bepaalt niet alleen het fysieke gezicht van het
dorp, een herkenningsteken maar ook is zij een plek van herinnering. Sommige bewoners zijn er in
getrouwd, van anderen liggen er rond de kerk vrienden of familie begraven.
Dat dwingt respect af, gepaste eerbied en zorgvuldig handelen.
Maar ook deze kerk ontkomt niet aan de problematiek m.b.t. leegstaande kerkgebouwen.
En daarom ligt er voor het nieuwe bestuur, een duidelijke uitdaging.
De stichting Van Donia is opgericht op 12 februari 2019 in de gemeente Súdwest-Fryslân
kantoorhoudende te Makkum.
Een stichting is verplicht door de notaris een akte te laten opstellen, waarin o.a. is vastgesteld wie
de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij
de belasting dienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken
van de belasting, en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en
schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
Missie, visie en de doelstelling van de stichting
Werkzaamheden en activiteiten van de stichting
Financiën
De manier waarop de stichting geld werft
Het beheer van het vermogen
De besteding van het vermogen
Het functioneren van het bestuurder

Het bestuur van de Stichting Van Donia.
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INLEIDING
Stichting Van Donia staat voor een grote uitdaging in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het
zoeken van sponsoren, donaties, giften en fondsenwerving.
Deze activiteiten zijn noodzakelijk als de stichting haar doelstelling wil verwezenlijken. Hiervoor is
doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om de Stichting Van Donia regionale bekendheid te geven.
Leegstand is van alle tijden, maar de laatste jaren neemt de leegstand van vooral kerken
exponentieel toe. In de afgelopen jaren moesten honderden kerken in Nederland hun deuren
sluiten en in de komende jaren zullen er nog velen volgen.
Wat te doen met al die leeg staande gebouwen? Vaak moeten ze het veld ruimen. Dat is jammer,
want veel mensen hebben een band met het kerkgebouw .
Aan de andere kant kost behoud en het onderhoud van zo'n vaak eeuwenoud gebouw zeer veel
geld. Het draagvlak om een kerkgebouw te behouden, hangt vaak af van wat er mee gebeurt,
wat voor nieuwe functie het gebouw gaat krijgen, en of het kerkgebouw weer opnieuw gaat leven
in het hart van de gemeenschap.
Om dat in deze tijd te bewerkstelligen, zal er moeten worden ingespeeld op de kansen die er
liggen. Dat vraagt om een heldere profilering en een betekenisvolle duurzame invulling.
Wil de Stichting Van Donia zijn bestaansrecht voor de toekomst behouden, dan zal de stichting van
zich moeten laten horen en spreken door een zich onderscheidende en dynamische
herbestemming.
Dat is de taak die het bestuur van Stichting Van Donia, zich gesteld heeft.
Er in slagen om deze kerk op de kaart te zetten en het belang van het gebouw uit te laten stijgen
boven de eerzame status van alleen een bouwkundig monument.
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1.

MISSIE/VISIE

Stichting Van Donia heeft de Van Doniakerk te Makkum in het bezit.
Dit gebouw is een Rijksmonument (nr. 39373) en wordt onderhouden, ook het orgel is nog in een
goede staat aanwezig.
Wij willen ook de deuren openen voor bezichtiging en beschikbaar stellen voor tentoonstellingen,
vergaderingen en mogelijk in de toekomst eigentijdse kunstprojecten.
Dankzij zijn historische identiteit in combinatie met kunst en cultuur, kan de Stichting Van Donia in
relatie gebracht worden tot de wereld van vandaag. Het zal een inspirerende plek worden op het
ongemakkelijke maar spannende wrijvingsvlak tussen geloof en kunst. Het plan kan de dialoog aan
met de gemeenschap in de interessante driehoeksverhouding tussen kunst, Theologie en Kerk.
Zij moet hierin voorzien in de behoefte aan verdieping, en op de originele wijze waarop zij de
geschiedenis actualiseert, zal dit initiatief een voortrekkersrol vervullen voor dit landelijk gebied.

1.2. DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel:
Het kerkgebouw in de originele staat te behouden.
Een museale en culturele functie aan het pand te geven.
De bewoners van Makkum e.o. er bij te betrekken.
Een vergaderruimte te creëren zonder aanpassingen te toen aan het interieur.
De sanitaire ruimten en keukenvoorziening waar nodig aanpassen en uitbreiden
Doelstelling bij de publieksgroepen:
1.
2.
3.

bekijken: de kerk puur als ruimte aanschouwen.
boeien: de kerk ervaren door de combinatie van kerk en kunst.
Binden: de kerk herwaarderen als contemplatieve ruimte.
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2.

ACTIVITEITEN

Stichting Van Donia te Makkum is op 12 februari 2019 te gemeente Súdwest-Fryslân
kantoorhoudende te Makkum, opgericht.
De doelstelling van de Stichting Van Donia is om het kerkgebouw in originele staat te houden en de
deuren te openen voor bezoekers. De stichting tracht activiteiten te realiseren zowel voor jongeren
als ouderen.

3.

DOELGROEPEN

Het gangbare publiek, te weten toeristen en erfgoedliefhebbers wordt door informatie op locatie,
VVV en in plaatselijke bladen op de hoogte gebracht.
Het nieuwe publiek zal bestaan uit kunst en cultuurliefhebbers, beginnende en gevorderde in kunst
en cultuur geïnteresseerden. De visuele ervaring die kunst en kerk samen teweeg brengen maakt
iets los bij iedere bezoeker. Met name deze nieuwe doelgroepen zullen zorgen voor een verdere
groei.
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4.

BESTUUR

Het bestuur zal tenminste bestaat uit:
Voorzitter.
Penningmeester.
Secretaris.

5.

FINANCIEN

Om de doelen van de Stichting Van Donia te realiseren is geld nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basiskosten om de stichting draaiende te kunnen
houden. Maar wil de stichting kunnen groeien tot een regionaal en landelijk bezienswaardigheid,
dan is er meer geld noodzakelijk
Dit geld zal dan besteed worden aan brochures, folders, sociale media en website,
samenwerkingsvormen en informatievoorzieningen.
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse basiskosten van de stichting.
Gas / Water / Elektra.

€ 5.000,00

Klein onderhoud

€ 2.500,00

Verzekeringen

€ 2.450,00

Website

€ 500,00

Belastingen

€ 320,00

Bankkosten

€ 150,00

Administratie en promotiekosten

€ 350,00
€ 11.270,00

Exploitatiekosten

Als de stichting samenwerking wil aangaan met instanties e.d. zal dit ook kosten met zich
meebrengen. Dit is op dit moment nog niet in te schatten.
De stichting wordt door bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat beschreven in de statuten.
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6.

GELDWERVEN

De stichting wil geld werven door:
-

Subsidies, entreegelden, donaties en fondsenwerving
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Verhuur
Alle andere verkrijgingen en baten

De werving van het geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
Daarnaast het werven van nieuwe contacten, relaties en donateurs d.m.v. brieven, telefoon en het
inzetten van sociale media.
Onderstaand noemen wij in het kort welke soorten bijdragen er zijn.
Donaties:

eenrichtingsverkeer.

Giften:

eenrichtingsverkeer.

Subsidies:

financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of
in stand houden van het monumentale pand onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving:

aanschrijven van fondsen, contact met ondernemers in de regio die willen
sponsoren, promoten e.d. en die betrokkenheid voelen.
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7.

HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN

Stichting Van Donia is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken
welke bedragen er eventueel aan onkosten zijn betaald en welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van geld. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten
van de stichting ook zijn.
Wij willen benadrukken dat de bestuurders van Stichting Van Donia zich vrijwillig inzetten.
Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal die hooguit gaan om gemaakte reiskosten
en administratiekosten.
De ontvangen gelden worden gebruikt voor het uitvoeren van de doelstellingen en onderhoud van
het monument met inventaris.
Voor de overdracht van het monument dient een inventarisatielijst opgesteld te worden van de
aanwezige goederen e.d. wat tot de inventaris behoord.
De stichting beheert bankrekeningnummer: NL65 RABO 0340 2631 48
Aan het einde van het boekjaar ( dat loopt van 1 januari tot en met 31 december ) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de
winst- en verliesrekening, de balans en een staat van baten en lasten.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en verleent decharge aan de penningmeester.
Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

8.

WERKZAAMHEDEN.

-

Onderhoud aan het monument
Schilderwerk e.d.
Schoonmaken buitenom
Schoonmaken interieur
Onderhoud inventaris waar nodig
Onderhoud verwarming
Onderhoud orgel
Onderhoud luidklok en uurwerk.
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9.

OVERZICHT GEGEVENS STICHTING

Stichting Van Donia is ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 859742702
hoofdvestigingsadres. De Finne 17, 8754 GT Makkum
Het bankrekeningnummer van de stichting: NL65 RABO 0340 2631 48
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kan door belangstellenden worden
gedownload, zie www.stichtingvandonia.nl
Facebook: Stichting Van Donia
Contact met de stichting:
- secretariaat telefoon 0515-232227
- e-mail stichtingvandonia@gmail.com

