Stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg.

Opgericht: 13 maart 2007.

Gevestigd te Oost-Souburg, gemeente Vlissingen.

Beleidsplan.
Doelstelling en activiteiten.
De stichting heeft ten doel het mede in stand houden van het historische kerkgebouw aan het Oranjeplein 2,
4388 AH Oost-Souburg en het bevorderen van de belangstelling voor dat monument.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :
a. Het werven van fondsen van o.a. donateurs (vrienden) en sponsoren.
b. Het (laten) organiseren van culturele evenementen (onder de naam Souburg Cultureel) in het
kerkgebouw.
c. De verkoop van artikelen, die een relatie hebben tot het kerkgebouw.
d. Het openstellen van het kerkgebouw voor bezoekers.
e. Het bevorderen van belangstelling voor- en het verspreiden van informatie over de historische kerk,
haar geschiedenis en haar relatie tot het dorp Souburg.
f.

Alle activiteiten, die bijdragen tot genoemde doelstelling met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele
initiëring van bouwkundige werkzaamheden, onderhoud, zowel interieur als exterieur aan gebouw en
onderhoud van inventaris en de vervanging van inventaris, waarvan de bevoegdheid tot initiëring
uitsluitend voorbehouden blijft aan de eigenaar van het kerkgebouw.

De stichting laat zich ter uitvoering bovengenoemde activiteiten, naar eigen inzicht, bijstaan door een
vrijwilligersorganisatie van ongeveer 40 mensen. Deze vrijwilligersorganisatie wordt geleid door een
vijwilligerscoördinator en een aantal dagcoördinatoren. De vrijwilligersorganisatie regelt alle activiteiten rondom
het gebruik van het gebouw en bijgebouwen, de inventaris, de licht-, geluid- en video-installatie, de
voorzieningen als de keuken en het verzorgen van de catering rondom de culturele activiteiten.
Fondsenwerving.
Fondsen worden verworven door het in stand houden van een donateursorganisatie (Vrienden van de
Historische Kerk Souburg). De donaties vormen een belangrijk deel van de jaarlijkse inkomsten. Daarnaast
wordt getracht fondsen te verwerven van sponsoren en subsidieregelingen.
Een andere bron van fondsen vormt verhuur en exploitatie van het kerkgebouw en de bijgebouwen, de vleugel
en gebruik van de goed geoutilleerde keuken. De kerkzaal en bijgebouwen kunnen gehuurd worden voor het
uitvoeren van concerten, het houden van lezingen en symposia, korte exposities, voor burgerlijke huwelijken
(officiële trouwlocatie van de gem. Vlissingen), herdenkingsdiensten.
Beheer en besteding van het vermogen en gegenereerde fondsen.
De gegenereerde fondsen worden op een betaalrekening gestort. Van daaruit worden ook de jaarlijkse kosten
en lasten betaald. Periodiek wordt het positieve saldo overgebracht naar een (separate) risicoloze,
rentedragende rekening ter vorming van vermogen. Het vermogen wordt niet belegd in aandelen, effecten of
obligaties.
Het vermogen dat opgebouwd is en wordt, is opgedeeld in diverse geoormerkte delen. Zo is een deel voor het
onderhoud en vervanging van de vleugel, een deel voor het onderhoud en vervanging van de
keukenapparatuur, een deel voor de bijdrage aan de eigenaar van het gebouw om noodzakelijk onderhoud en
reparaties te verrichten, een deel ter dekking van de risico’s bij culturele evenementen die georganiseerd
worden en een deel voor de algemene reserve. Jaarlijks wordt de omvang van de diverse geoormerkte delen
door het bestuur vastgesteld.

