Beleidsplan Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren
Inleiding
De stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren is opgericht op 30 november 2016 en heeft ten doel
enerzijds het kerkgebouw met de omliggende begraafplaats als waardevol cultureel, religieus,
historisch, architectonisch erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden anderzijds het kerkgebouw
te transformeren tot een dorpscultuurhuis met in achtneming van de monumentale status.
De overdracht van het kerkgebouw door de PKN De Lege Geaen heeft plaatsgevonden op 15 april 2017
waardoor de stichting Sint Maartenskerk eigenaar van het kerkgebouw is geworden.

Missie

Dorpscultuurhuis Sibrandabuorren; saamhorigheid in een veilige haven.

Visie

Behoud van cultureel, religieus, historisch, architectonisch erfgoed met de
transformatie naar een dorpscultuurhuis voor de gemeenschap

Doelstelling

Beheren exploiteren van de begraafplaats
Beheren exploiteren dorpscultuurhuis
Benutten van subsidies t.b.v. instandhouding, onderhoud en restauratie
Correcte uitvoering van het 5 jaarlijkse onderhoudsplan (zie onderhoudsschema)
Voeren van actief donatieplan
Behoud/uitbreiding vrijwilligersorganisatie
Zoeken naar samenwerkingsverbanden activiteitencommissies

Activiteiten

Workshops
Trainingen
Vergaderingen
Exposities
Kerkdiensten/rouwdiensten
Trouwlocatie met receptiegelegenheden, verjaardagen, jubilea
Repetitieruimte voor koren, orkesten of andere gezelschappen
Theater
Proeverijen
Mienskips activiteiten

Organisatie
KVK nr

67392946

RSIN

856965121

ANBI status
IBAN

NL67 RABO 0318 0771 75

Website

www.stichtingkerkgebouwsibrandabuorren.nl

E-mailadres

kerksibrandabuorren@gmail.com

Postadres

Stichting Kerkgebouw Sibrandabuorren
t.a.v. mevr. B. Rienstra
Tinkelenbergstrjitte 17
8647 SN Sibrandabuorren

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Sint Maartenskerk bestaat uit 5 leden. Hieruit kiest men een voorzitter,
penningmeester en een secretaris. Bestuursleden hebben bij voorkeur affiniteit met het dorp
Sibrandabuorren en worden voor een periode van 4 jaar benoemd. Aftreden gebeurd via een rooster
van aftreden (zie huishoudelijk reglement Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren).
Voorzitter

Dhr M. Molenmaker

Secretaris

Mevr. B. Rienstra

Penningmeester

Mevr. Y. v/d Kooij

Algemeen lid

Mevr. N. Kerbert

Algemeen lid

Dhr G.J. Tippersma

Werkgroep commissie
De werkgroep commissie bestaat uit tenminste 4 leden. Deze werkgroep stelt een gecoördineerde
jaarlijkse activiteitenkalender samen met de activiteiten commissie van Doarpsbelang Sibrandabuorren.
De werkgroep draagt zorg voor waarbij de publiciteit, uitvoering als de financiële afhandeling van de
activiteit (zie huishoudelijk reglement Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren).
Algemeen lid

Mevr. C. van der Goot

Algemeen lid

Mevr. E. Breuker

Algemeen lid

Mevr. J. van Wijk

Algemeen lid

Mevr. J. Tiersma

Vrijwilligers commissie
Beheerder

Dhr. T. de Groot

Logistiek

Dhr. W. de Jong

Onderhoud

Zie vrijwilligerslijst website www.stichtingkerkgebouwsibrandabuorren.nl

Algemeen

Zie vrijwilligerslijst website www.stichtingkerkgebouwsibrandabuorren.nl

Vermogen

Kerkgebouw met begraafplaats en baarhuis te Sibrandabuorren
Stichtingskapitaal
Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Andere verkrijgingen en baten

Beloningsbeleid

Nvt

