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Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk

1.

Inleiding

Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk (hierna "de Stichting") is opgericht op 16
juni 2016. De Stichting is direct na haar oprichting met haar activiteiten gestart.
In dit beleidsplan zijn regels vastgelegd ten aanzien van het door de Stichting te voeren beleid.
Het eerste beleidsplan is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de Stichting op 30 augustus 2016.
2.

Doelstelling van de Stichting

Het doel van de Stichting is:


het behouden van het gemeentelijke monument De Heilige Familiekerk aan de Nootdorpstraat 4-6 te Rotterdam als cultuurhistorisch erfgoed en het financieel ondersteunen van renovatie en de exploitatie daarvan; en



het bewerkstelligen en in stand houden van een hernieuwde maatschappelijke rol van De
Heilige Familiekerk als sociaal en cultureel ‘familiehuis’, met name (doch niet uitsluitend) ten
behoeve van kinderen en diens familieleden in de wijk rondom De Heilige Familiekerk,
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
3.

Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste
drie leden.
Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:
1.
Bart Michiel Dura, als penningmeester;
2.
Johan Marinus Antonius Hazenak als voorzitter; en
3.
Anastasia Elizabeth Florangel van der Wees als secretaris.
4.

Beloning bestuurders

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
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5.

Middelen van de Stichting

De Stichting heeft bij haar oprichting geen startkapitaal of ander vermogen verkregen.
6.

Werving van middelen

De Stichting werft actief middelen. Deze middelen kunnen worden gevormd door:
•
subsidies en donaties;
•
schenkingen, erfstellingen en legaten; en
•
overige baten.
7.

Beheer van middelen

Het vermogen van de Stichting zal worden beheerd op een ten name van de Stichting aangehouden bankrekening. De penningmeester van de Stichting voert het feitelijk beheer van de rekening.
Er geldt een twee handtekeningenstelsel met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Stichting en derhalve ook ten aanzien van de bankrekening.
8.

Aanwending van middelen

Het is de bedoeling dat de middelen van de Stichting geheel worden aangewend ten behoeve van
de doelstelling van de Stichting. In eerste instantie zal dit met name gericht zijn op de volledig
duurzame restauratie en herinrichting van de Familiekerk (inclusief de pastoriewoning), zodat de
kerk ook voor de komende generaties als cultuur historisch erfgoed behouden blijft.
Na de restauratie en herinrichting zullen de middelen worden besteed aan het tweede onderdeel
van de doelstelling, te weten het creëren en instandhouden van de nieuwe maatschappelijke rol
van Familiekerk als sociaal en cultureel ‘familiehuis’. Daarnaast zullen in deze tweede fase middelen worden besteed aan en/of gereserveerd voor het onderhoud van de Familiekerk.
9.

Administratie

Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden. In ieder geval zal het
een administratie bijhouden van:
a.
de inkomsten en uitgaven van de Stichting;
b.
de aard en de omvang van eventuele beheerskosten;
c.
de aard en de omvang van het vermogen van de Stichting;
d.
het doel van het door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en
de motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen.
10.

Beleidsvoornemen
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Het bestuur van de Stichting heeft zich ten doel gesteld om een (financiële) bijdrage te leveren
aan de restauratie, exploitatie en instandhouding van de Familiekerk (inclusief de pastoriewoning), zodat de kerk voor komende generaties behouden blijft. De Stichting tracht dit doel te bereiken door de werving van middelen. Tevens wil zij zodra de kerk gereed voor gebruik is publieke (wijkgerelateerde) culturele activiteiten organiseren en financieren die ertoe leiden dat de
kerk de maatschappelijk nieuwe rol van cultureel ‘familiehuis’ gaat vervullen
11.

Kosten

De Stichting zal indien en zodra mogelijk in haar vermogen een reserve aanhouden voor
a.
de te maken (on)kosten;
b.
het onderhoud van de Familiekerk.

