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 1. Inleiding, aanleiding  

  Stichting Vrienden van St. Martinuskerk Hoogland stelt zich ten doel het behoud van 
de St. Martinuskerk in Hoogland als beeldbepalend bouwwerk en locatie voor het 
dorp, inclusief de pastorie, spirituele tuin en kerkhof, als cultureel-maatschappelijk en 
visueel ankerpunt in de Hooglandse gemeenschap. 
De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het ondersteunen van initiatieven 
b. Het ontplooien en ontsluiten van activiteiten 
c. Het verwerven en beschikbaar stellen van financiële middelen 
d. Het voeren van dialoog, het uitoefenen van lobby en het creëren van 

draagvlak 
e. Het positioneren van de St Martinuskerk als cultureel erfgoed 
f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

 

    
  Wat in 2015 gestart is als werkgroep gaat nu verder als Stichting.  

Na in 2015 als werkgroep een verkenning te hebben gedaan, hebben we in 2016 
gewerkt aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid door verschillende activiteiten. 
Voor houvast, structuur en duidelijkheid is vorming van een zelfstandige stichting 
noodzakelijk. Op 12 oktober 2016 heeft de werkgroep Vrienden van Martinus 
Hoogland dit aangekondigd in een drukbezochte bijeenkomst in Dorpshuis De Neng.  
Op 1 april 2017 is het dan zover.  
 
“Met de vorming van de Stichting is het niet meer vrijblijvend en is het de bedoeling 
meer regisseur te zijn van ons eigen toneelstuk”; aldus de werkgroep. 
 

 

  
 
 

Actie 
 

Actie 

Drie werkgroepsleden treden op als eerste bestuur, de overige twee leden zijn 
adviseur.  
Het bestuur streeft ernaar om binnen 3 maanden na oprichting een beleidsplan en 
een bijbehorend definitief bestuur te hebben samengesteld.  
Daarnaast zal voor verdere inrichting en organisatie, overeenkomstig de 
bijbehorende regelgeving (w.o. ANBI), worden zorggedragen. 
 
Bestuur      Adviescommissie 
Herman Casteel, voorzitter    Henk Kruisselbrink 
Rob Goeman, secretaris    Pieter De Bekker 
Koos van Dijk, penningmeester 
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 2. Doorkijk 2018-2019  
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In 2015 hebben we als werkgroep een en ander verkend. En in 2016 hebben we ons 
met activiteiten en dialoog zichtbaar gemaakt.  
Vanuit deze dialoog is de wens voor een zelfstandige Stichting ontstaan.  
Door afnemende kerkelijk betrokkenheid en de toenemende vergrijzing is de huidige 
gebruiker, de RK-geloofsgemeenschap, niet meer (alleen) in staat het gebouw en 
locatie in huidige vorm te behouden. En dat zal in de toekomst alleen maar 
toenemen. We kunnen ook niet om de huidige situatie heen, waarbij de 
terughoudendheid naar de kerk als instituut aanwezig is. En tenslotte willen we 
vormgeven aan verbinding met Hoogland als gemeenschap en niet alleen met het 
kerkelijk (katholiek) deel.  
Net als het Bestuur van OLVvA betreuren wij het sentiment. En daar waar OLVvA vindt 
dat het ook zonder kan, zien wij juist de noodzaak. Daarom willen wij de St. 
Martinuskerk opnieuw een sterkere plek geven in het dorp, onze gemeenschap. Het is 
een gebouw dat iedereen aangaat, een plek met een verhaal, waar verleden heden en 
toekomst bij elkaar komen. Het gaat dus om meer dan de stenen alleen.  
Stel je eens voor, en dat is een reële kans, dat dit gebouw, deze plek er niet meer zou 
zijn? 
 
“Met de vorming van de Stichting is het niet meer vrijblijvend en is het de bedoeling 
meer regisseur te zijn van ons eigen toneelstuk”. 
 
Na 4 dialoogsessies, waarbij vele belanghebbenden en groepen uit Hoogland hebben 
kunnen meepraten, en afstemming met achterban zien wij dit als middel.  
“Je zult zelf moeten gaan acteren op wat er vandaag gebeurd en anticiperen op dat 
wat je morgen te wachten staat”.  
Daarmee geven wij te kennen dat wij ook voor de toekomst een visie omtrent gebruik 
en behoud willen vormen. 
Na de aankondiging in een drukbezochte bijeenkomst in de Neng (12 oktober 2016) 
zijn we aan de slag gegaan tot daadwerkelijke vorming van de Stichting.  
Op 1 april 2017 is deze notarieel vastgelegd. 
 
In 2017 zullen we opnieuw initiërende, stimulerend en ondersteunend zijn naar de 
verschillende activiteiten, in samenwerking met de verschillende initiatiefnemers en 
werkgroepen.  
Daarnaast zal de Stichting verder vorm, inhoud, alsook bestendigheid moeten krijgen.  
Er zal worden gestart met het creëren van de benodigde financiële buffers middels 
donateurs, sponsoren, verkoop documentaire, giften en erfnalatenschap. 
 
Vanaf april wordt (is) weer gestart met de renovatie van de toren. En er staan nog 
enkele onderhoud- en aanpassingswerkzaamheden in het verschiet. 
En “last but not least” vieren we bij de start van de Stichting het uitbrengen van de 
langverwachte documentaire “Samen Hoogland” (De St. Martinuskerk in de 
Hooglandse gemeenschap). 
 
2017 staat dan ook in het teken van verdere op- en uitbouw en bestendiging van onze 
positie, als verbinder en gesprekpartner. We hopen in 2018 deze substantiële positie 
te hebben verworven teneinde naar 2019 daadwerkelijk een regisseur van betekenis 
te kunnen zijn. 
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Wij geloven in een zelfstandig bestaan, verbindend kunnen zijn in de Hooglandse 
gemeenschap en het behoud van een unieke veelzeggende locatie; St. Martinuskerk 
Hoogland. 
 

 3. Actieplan 2017  

  1. Inrichten, inhoud en vormgeven aan Stichting 
2. Vormen van een daadkrachtig effectief bestuur  

(incl. Locatie Raad en Vereniging Dorpsbelangen Hoogland) 
3. Verzorgen ANBI-status en CBF-erkenning 
4. Het genereren van voldoende financiële middelen 
5. Startfestiviteit Stichting 7 mei 2017; introductie en uitbrengen documentaire 

(dvd) “Samen Hoogland” 
6. Initiëren, stimuleren en ondersteunen van verschillende activiteiten e.d. 

(w.o. Oogstdankfeest (Martinus verbindt Hoogland), Hooglandse Wintersferen, 
Struinen in de Tuinen, Martinus dag e.d.) 

7. Zichtbaar zijn en blijven, als Stichting, uitdragen doelstelling bij verschillende 
evenementen 

8. Streven naar min. 2 nieuwe activiteiten met verbondenheid naar Hooglandse 
Gemeenschap 

9. Deelname Open Monumentendag 2017; 9/10 september 2017 
10. Toezien uitvoering renovatie toren door bestuur OLVvA / LR 
11. Initiëren en realiseren aanlichtingsplan toren (na / tijdens renovatie) 

 

    
 4. Tenslotte  

  Wij geloven in een zelfstandig bestaan, verbindend kunnen zijn in de Hooglandse 
gemeenschap. Niet vrijblijvend regisseur te zijn van ons eigen toneelstuk.  
Behoud van een unieke veelzeggende locatie; St. Martinuskerk Hoogland. 

 

    
   

 
Aldus opgemaakt en vastgesteld 
bestuursbesluit d.d. 18 mei 2017 
 
Namens Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk te Hoogland (VVMH) 
 
 
 
 
 
18 mei 2017 
Ing. H.J.J. Casteel, voorzitter 
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