Beleidsplan 2015 - 2020 van de
Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk
te
Alphen aan den Rijn
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1. Doelstelling
Bij de akte van oprichting d.d. 19 februari 2008, is de doelstelling in artikel 2 van de statuten als volgt
geformuleerd:
lid 1. De stichting heeft ten doel de instandhouding van het rijksmonument de Oudshoornse Kerk te
Alphen aan den Rijn, gebouwd in de periode zestienhonderd drieënzestig tot zestienhonderd
vijfenzestig, en het zich daarin bevindende monumentale orgel, alsmede alle aanhorigheden van de
Kerk, waaronder gebrandschilderde ramen.
lid 2. Zij tracht haar doel te bereiken door de benodigde gelden in te zamelen voor alle noodzakelijke
en/of wenselijke onderhoudswerkzaamheden.
lid 3. De in lid 1 bedoelde aanhorigheden betreffen de deels zeventiende-eeuwse, deels achttiendeeeuwse bankentuin, een preekstoel uit de stichtingstijd, een doophek uit negentienhonderd veertien, - (moet zijn: twintig) - en grafkelder uit de stichtingstijd, twee rouwborden, vier psalmborden, alsmede
het avondmaalzilver.
De Stichting Vriendenkring van de Oudshoornse Kerk zou als subdoelstelling graag het gebouw
kwalitatief aan de toekomst willen doorgeven.
De Oudshoornse Kerk dateert uit 1665. Het gebouw is één van de oudste gebouwen van Alphen aan
den Rijn en is een cultureel erfgoed. Het monumentale pand werd vroeger uitsluitend gebruikt voor het
houden van kerkdiensten, maar biedt in de loop der jaren ook ruimte aan andere activiteiten. Dit is de
reden, dat wij het gebouw zelf (dus niet de religie) méér in de belangstelling willen brengen van een
groter publiek en het gebouw op die manier ook toegankelijker maken voor alle doelgroepen.
Naast de wekelijkse kerkdiensten weten bezoekers het gebouw inmiddels ook te vinden voor het
bijwonen van concerten, die worden georganiseerd door de Culturele Stichting Cornelis de Vlaming,
orgelconcerten, lezingen, huwelijken (zowel kerkelijk als burgerlijk) e.d.
Om voldoende geld te kunnen genereren voor onderhoud en restauratie zullen activiteiten erop zijn
gericht, dat jong en oud kennis kunnen maken met het cultureel erfgoed, met andere woorden het
gebouw, de 17 gebrandschilderde ramen, die tussen 1666 en 1671 zijn ontworpen, gemaakt en
geplaatst, het monumentale Hess-orgel uit 1783 en zijn geschiedenis. Dit vraagt om activiteiten te
ontwikkelen die zijn gericht op specifieke doelgroepen.

2. Het beleid
Het beleidsplan van het bestuur richt zich onder andere op de volgende belangrijke punten:
* het bevorderen van interesse bij jongeren voor het cultureel erfgoed;
* de samenwerking met de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn en de Culturele Stichting
Cornelis de Vlaming;
* het op verschillende wijze kennis overbrengen van de kleurrijke geschiedenis en de banden met het
Huis van Oranje bij dit monument;
* het op geregelde tijden ter bezichtiging openstellen van de Oudshoornse Kerk;
* het mensen laten ervaren van de alom geprezen akoestische kwaliteit van het gebouw;
* het vastleggen van de hedendaagse kennis van het verleden van het gebouw, zoals magazines,
geluidsdragers e.d.;
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* het genereren van landelijke bekendheid door middel van het inschakelen van de landelijke radio- en
televisieomroepen;
* het betrekken van de lokale omroep (radio/televisie) bij de activiteiten, zodat een brede
bevolkingsgroep kan worden bereikt;
* het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.

3. Werkplan
Onder het werkplan vallen alle zaken die betrekking hebben op concrete uitvoerende taken. Per
onderdeel zijn er werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en uitwerken.
Zo zijn er medewerkers, die zich richten op activiteiten met betrekking tot scholen en zij die zich bezig
houden met activiteiten, lezingen, concerten, publiciteit, rondleidingen en financiën.

4. Financiën
Het vermogen van de stichting wordt volgens artikel 3 van de akte van oprichting gevormd door
subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede door alle andere verkrijgingen
en toevallige baten, zoals rente van spaarrekeningen.
De inkomsten en uitgaven van de stichting zijn te vinden in het financieel jaarverslag, dat ieder jaar op
de website van de Oudshoornse Kerk onder de link Diensten/Stichting Vriendenkring Oudshoornse
Kerk door de penningmeester wordt gepubliceerd.
Donaties e.d. kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL83 ABNA 0830 1673 58 of op
NL70 INGB 0004 1423 09 t.n.v. Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn.

5. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Wim van der Kwaak

voorzitter;

Chris Smits

secretaris;

Wim Tuijn

penningmeester;

Andries Paats

bestuurslid, namens het college van kerkrentmeesters
Oudshoornse Kerk;

Maarten Westerduin

bestuurslid;

Hans Altona

bestuurslid namens de beheercommissie Oudshoornse Kerk.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij treden af volgens
een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
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De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de gemaakte kosten in verband met de uitoefening van taken.

6. Publicatie op de website Oudshoornse Kerk
De Oudshoornse Kerk beschikt over een volwaardige website. Onder de link Diensten zijn de
gegevens en activiteiten van de Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk te vinden en te volgen. We
streven naar een zo optimaal mogelijke transparantie. Jaarlijks zal de jaarrekening op de website
worden gepubliceerd.
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