
Beleidsplan Daniël Stalpaert Stichting 

 

De Stichting Daniël Stalpaert richt zich conform de in de statuten vastgelegde doelstelling op het 

financieel ondersteunen van de instandhouding van de kerkelijke gebouwen van de door de 

toenmalige stadsbouwmeester van Amsterdam, Daniël Stalpaert, ontworpen en gebouwde Kerk aan 

het Noordereinde in ‘s-Graveland.  

Na het uitvoeren van grote restauratie projecten in 2012 (de pastorie), 2014 (de toren) en 2016 (dak 

en gevels), is nu de restauratie van het orgel en andere interieurdelen gepland. Hiermee zal in de 

komende 4 jaren naar schatting nog een bedrag van € 140.000,- gemoeid  zijn wat verregaand uit 

particuliere bronnen gefinancierd moet worden. 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld deze werkzaamheden naast de inzet van vrijwilligers met een 

bedrag van € 100.000,-  te ondersteunen. De daarvoor benodigde middelen zal het Bestuur door 

middel van een variatie van activiteiten in de komende jaren trachten te acquireren. 

Ook in het lopende jaar 2018 zal het Bestuur met behulp van de eerder opgestelde uitvoerige 

brochure met een breed onderbouwd onderhoudsplan van de Kerk en haar Pastorie een grote kring 

van potentiële donoren, sponsoren en goede doelen instellingen benaderen. De aantrekkende 

economie van ons land kan het beroep op deze bronnen wellicht van enig succes voorzien. Zij 

ondersteunen zomede de historische waarde van onze kerk . 

De in de voorgaande jaren gestarte concertenreeks wordt ook in 2018/19 voortgezet. De concerten 

in de kerk spreken veel belangstellenden in de wijde omstreken van ‘s-Graveland aan en wij kunnen 

ons dan ook op een groeiende toehoorderschaar  verheugen, die zomede  de middelenwerving 

ondersteunen. 

Menig toehoorder is ook donateur van onze Stichting. Wij tellen momenteel ca  100 donateurs, die 

gezamenlijk een bijdrage van ca. € 3.000,- leveren. 

De  succesvolle fietstochten langs de Buitenplaatsen in ’s-Graveland zullen ook in 2018 worden 

georganiseerd. Deze fietstochten- onder de vakkundige en bezielende leiding van de oud-

burgemeester van ’s-Graveland- verheugen zich in en ver buiten onze Gemeente een ruime en 

groeiende belangstelling en zullen ook in toekomst de activiteiten van de Stichting financieel 

ondersteunen. 

Voorts zullen wij ook in de komende jaren bijzondere evenementen organiseren, zoals lezingen en  

taxatiedagen voor kunst en antiek alsmede veilingen, die in de voorgaande jaren niet alleen voor een 

ruime opkomst van belangstellenden zorgden maar ook de kas van onze Stichting aanvulden. 

Het Bestuur is er van overtuigd, dat met behulp van bovengenoemde activiteiten en de inzet van 

veel vrijwilligers het dringend noodzakelijke onderhoud van de gebouwen van Kerk en Pastorie 

worden ondersteund. 

 



De Stichting heeft een Bestuur van 3 leden, die alle onbezoldigd hun diensten aanbieden. Binnen het 

Bestuur is er een duidelijke taakverdeling. De Voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de Stichting 

naar buiten en organiseert de bijeenkomsten van het Bestuur. 

De Secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de bijeenkomsten, de werving van en kontakten 

met donateurs alsmede de middelen genererende activiteiten van de Stichting.  

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie en verslaglegging en legt de 

jaarcijfers na goedkeuring  door kascommissie ter finale goedkeuring  voor aan het Bestuur en in een 

later stadium ter kennisname aan de donateurs en overige belangstellenden.  

Voor de kontakten en afstemming met de Nederlands Hervormde Gemeente ‘s-Graveland draagt 

een door haar benoemd lid van het Bestuur zorg.   

De door de Stichting gegenereerde middelen worden uitsluitend voor het onderhoud en restauratie 

van de gebouwen van de Kerk en Pastorie besteed. De financiële ondersteuning van onderhoud en 

restauratie geschiedt in nauw overleg en afstemming met de Nederlands Hervormde Gemeente  te 

‘s-Graveland , mede in het kader van het door haar opgestelde meerjaren -onderhoudsplan van de 

gebouwen van Kerk en Pastorie. 
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