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1. Inleiding  
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Sint Josephkerk 
Hooglanderveen-Vathorst. Met het plan wordt beoogd informatie te bieden over het doel en 
de opzet van de stichting. Met daarbij steeds als uitgangspunt: doelen realiseren kan slechts 
samen en met de lokale gemeenschap. Verbinding is ook hier de kern.   
 
 

2. Doelstelling van de stichting 
 
2.1 Doelstelling 
De stichting wil bijdragen aan de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het 
kerkgebouw St. Joseph te Hooglanderveen als sacrale ruimte voor de katholieke eredienst, 
de begraafplaats en de bijbehorende pastorie in Hooglanderveen en ook met financiële 
middelen en, indien gewenst, deskundigheid beschikbaar stellen, die benodigd zijn om 
instandhouding te bevorderen. 
 
2.2 Aanleiding  
Om sluiting te voorkomen, doordat de locatie als niet solvabel te boek komt te staan, heeft 
deze stichting tot doel ”het financiële argument weg te nemen” en daarmee de sluiting van 
de kerk en beëindiging van de katholieke eredienst in de St. Josephkerk in Hooglanderveen 
te voorkomen. 
 
De stichting is opgericht nadat bleek, dat door de fusie van de diverse 
geloofsgemeenschappen, mensen nog steeds de kerk willen steunen, maar wel de zekerheid 
willen hebben, dat de middelen uitsluitend en alleen voor de St. Josephkerk in 
Hooglanderveen worden gebruikt. Door deze onzekerheid lopen inkomsten via acties als 
Kerkbalans terug. Op het moment dat er geld opgehaald moet worden voor onze eigen kerk 
(b.v. reparatie van het dak), is binnen onze kerkgemeenschap nog veel mogelijk. De 
reparatie van het dak (2021) is dan ook voor 90% uit directe giften betaald. 
 
 

3. Bestuurlijk 
 
3.1 Een link met de omgeving  
Na de dakrenovatie en de Coronapandemie heeft een aantal vrijwilligers bedacht deze 
stichting op te richten. Zij merkten dat er tijdens de eerdere fondsenwerving voor de 
dakreparatie voldoende steun is voor het behoud van de kerk. Donateurs willen er alleen 
wel zeker van zijn dat het geld goed besteed worden conform de wijze die zij voor ogen 
hadden. Deze groep vrijwilligers heeft vervolgens een aantal (andere) vrijwilligers gezocht 
om de stichting te besturen, en die een link met de kerk, pastorie, begraafplaats, omliggende 
gronden en omgeving hebben. 
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3.2 Samenstelling van het bestuur 
De stichting is opgericht d.d. 4 juli 2022 middels een notariële akte en direct daarna 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. In het bestuur nemen zitting:     

 Stefan van den Heuvel (voorzitter), tevens link naar de locatieraad St. Joseph; 
 Bertus Traa (penningmeester) tevens link naar de lokale ondernemers en 

verenigingsleven;  
 Eric Bervoets (secretaris) tevens link naar de wijk Vathorst; 
 Johan Ossendrijver (algemeen bestuurslid), tevens link naar de begraafplaats en 

groen onderhoud.  
Het bestuur komt minstens vier maal per jaar bijeen, maar uiteindelijk zoveel als nodig is 
voor het beheer van het vermogen en het realiseren van de doelstellingen.     
 
 

4. Vermogen 
 
4.1 Wijze van verwerving gelden  
De Stichting ontvangt haar inkomsten door middel van éénmalige giften of vaste donateurs, 
afkomstig van particulieren en bedrijven.  
Het bestuur heeft als doel om zo spoedig als mogelijk een aanvraag in te dienen bij de 
Belastingdienst ter verkrijging van de formele ANBI-cultureel status; hiermee voldoet de 
stichting straks aan de criteria om voor de donateurs belastingaftrek te kunnen realiseren. 
Ook dit beleidsplan dient ertoe om het maatschappelijk nut van de stichting aan te tonen en 
de ANBI-status te bemachtigen.   
 
4.2 Beheer van het vermogen  
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en een 
gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:  
1. Jaarlijks een begroting opstellen; 
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
3. Beheren van de gelden; 
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 
 
4.3 Geen vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  
 

4.4 Besteding van het vermogen  
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van stichting. De stichting heeft niet 
het doel om winst te maken.  
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5. Communicatie  
 
Door de stichting wordt naast de reeds genoemde verbinding met de lokale gemeenschap 
transparantie nagestreefd. Daarbij helpt een juiste communicatie via meerdere kanalen. 
Denk eventueel aan het onderhouden van een eigen website, het opstellen en publiceren 
van jaarverslagen, op diverse manieren contact met onze donateurs (bv met een 
nieuwsbrief) en met de gemeenschap.        
 
 

6. Tenslotte 
 
Wij vertrouwen op een zelfstandig bestaan van de stichting en wij zijn verbindend voor de 
gemeenschap van de St. Josephkerk. Wij maken ons sterk voor het behoud van de kerkelijke 
traditie van de inwoners van Hooglanderveen en Vathorst, alsmede voor elke andere 
katholiek die bij ons ter kerke gaat. 
 
Aldus opgemaakt en vastgesteld bestuursbesluit d.d. 14 september 2022 
Namens Stichting Vrienden van de St. Josephkerk Hooglanderveen – Vathorst.  
 


