Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof
p/a Mevrouw P.G.M. Weijers, secretaris
Bagijnhof 27
2611 AN Delft
e-mail: vriendenschuilkerkbagijnhof@gmail.com
_______________________________________________________________________________
Beleidsplan 2021 - 2022
Inleiding
De Stichting is opgericht in 2015 met als doel bij te dragen aan het behoud van, en de
bekendmaking en toegankelijkheid van de oudkatholieke monumentale schuilkerk uit 1743 aan het
Bagijnhof in Delft, voor een breder publiek dan alleen de geloofsgemeenschap.
De Stichting doet dat door de organisatie van zomerse openstelling, het bevorderen van het
houden van concerten, waarvoor de kerk zeer aantrekkelijk is, het werven van vrienden van de
schuilkerk om gelden bijeen te brengen voor de restauratie van de kerk.
Tevens ondersteunt zij het kerkbestuur bij het verwerven van inkomsten uit fondsen.
In 2021 staat restauratie van de muren van de kerk op het programma en voor 2022 de restauratie
van het orgel. Ook blijft de komende twee jaar de focus gericht op het aanbrengen van een tweede
toilet en verbetering van de kitchenette om de toegankelijkheid voor andere bijeenkomsten voor
publiek, als lezingen, concerten en sluiting van huwelijken te bevorderen.
De gelden die de Stichting door bovenstaande activiteiten verwerft, dienen voor de restauratie van
de kerk en voor de onkosten die gemoeid zijn met de organisatie van de activiteiten.
Termijn van het beleidsplan
De Stichting richt zich in 2021-2022 op:
–
Werven van vrienden door middel van publicaties en mond-op-mondreclame.
–
Werven van vrijwilligers om de openstelling van de kerk te kunnen garanderen in de
zomermaanden op zaterdagmiddag en op Open Monumentendagen.
–
Verkoop van kunst ten bate van de restauratie gemaakt door vrijwilligers.
–
Verkoop van zgn. bagijnenkoeken tijdens bijzondere dagen van openstelling.
–
Organisatie van kleinschalige concerten, voor vrienden en belangstellenden.
–
Contact onderhouden met fondsen die gelden hebben toegezegd voor de restauratie en
nieuwe fondsen zoeken en aanschrijven.
–
Als rode draad hier doorheen geldt het onder de aandacht brengen bij mensen van deze
unieke schuilkerk als een plek waar stilte en schoonheid geboden wordt.
Dit zijn de jaarlijks terugkerende activiteiten.
Missie, visie en strategie en doelstelling
De Stichting is van mening dat het gedurig onder de aandacht brengen van de schoonheid van d
monumentale schuilkerk bij een breed publiek van culturele betekenis is. Dat vergt jaarlijks
aandacht besteden aan bovengenoemde activiteiten en onderzoeken van mogelijkheden om de
bestaande activiteiten te versterken.
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Het bestuur dat in 2015 is opgericht was zelf betrokken bij deze kerk liggend
aan een hofje vanwege wonen aan het Bagijnhof; activiteiten in de kerk met
betrekking tot het Bhagijnenkoor dat wekelijks bijdraagt aan de vieringen, en activiteiten van de
Koorschool Delft, of was als vrijwilliger gecharmeerd van de mooie kerk.
Huidige situatie
Alle doelstellingen zijn sinds 2016 gerealiseerd, maar vragen jaarlijks om herhaling om de fondsen
voor de restauratie aan te vullen en blijvend de kerk onder de aandacht te houden.
Sterke en zwakke punten van de stichting
De kerkelijke gemeenschap is qua omvang relatief klein. Dat betekent dat het werven van
vrijwilligers in bredere kring gezocht moet worden en mensen veelal gerekruteerd worden via het
bestaande koor en via contacten die betrokkenen op de kerk en Koorschool hebben, alsmede via
toevallige passanten of deelnemers aan uitvoering van koorprojecten. Dat maakt de kracht van de
Stichting kwetsbaar. Tegelijk is de motivatie van diegenen die betrokken raken zonder meer steeds
sterk.
Organisatie
De Stichting staat bekend als “Stichting Vrienden Schuilkerk Bagijnhof”.
Zij is opgericht met instemming van het kerkbestuur van de oudkatholieke Kerk aan het Bagijnhof
21 te Delft. Zij werkt nauw samen met het kerkbestuur.
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: KVK 66257875.
Het fiscaalnummer is: 8564 66 402.
De stichting zou graag een ANBI status verkrijgen en is daar doende voor.
Het emailadres van de stichting is: vriendenschuilkerkbagijnhof@gmail.com
Adres secretariaat: Bagijnhof 27, 2611 AN Delft
Website: www.Vriendenschuilkerkbagijnhof.nl
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden:
Secretaris: mevrouw P.G.M. Weijers, directeur Koorschool Delft en dirigent van het Baghijnenkoor.
Penningmeester: de heer M. van Viegen, woonachtig aan het Bagijnhof.
Voorzitter: de heer M. Uittenbosch, lid kerkkoor.
Bestuuurslid: de heer R. Reijns, tevens koster van de kerk.
Bestuurslid: vacature met betrekking tot Communicatie
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en zijn geheel vrijwillig op het bestuur betrokken.
Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers.
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Werven van gelden en de besteding
De Stichting probeert via mond-op-mondreclame, via de organisatie van
openstellingen, via Facebook e.d. vrienden te werven die jaarlijks een
bijdrage schenken. Voornamelijk ten bate van de restauratie van de kerk en
verbetering van de toegankelijkheid.
De Stichting heeft niet het oogmerk om een vermogen op te bouwen, maar draagt jaarlijks bij aan
de kosten van restauratie die de oudkatholieke kerk laat uitvoeren.
Een heel klein gedeelte van de inkomsten wordt aangewend voor materiaal om de openstelling en
concerten te organiseren en onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De
jaarrekening die op de website wordt gepubliceerd geeft hiervan een overzicht.

Opgemaakt: Mei 2021
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