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1. Inleiding, aanleiding
Stichting Vrienden van St. Martinuskerk Hoogland stelt zich het behoud van de St.
Martinuskerk in Hoogland als beeldbepalend bouwwerk en locatie voor het dorp ten
doel. Inclusief de pastorie, de spirituele tuin en het kerkhof, als cultureelmaatschappelijk 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 geen winstoogmerk.
Wat in 2015 gestart is als werkgroep (verkenning) is op 2 april 2017 formeel verder
gegaan als Stichting. De Stichting geeft houvast, structuur en duidelijkheid voor de
opgave. “Met de vorming van de Stichting is het niet meer vrijblijvend en is het de
bedoeling meer regisseur te zijn van ons eigen toneelstuk. Je zult zelf moeten gaan
acteren op wat er vandaag gebeurt en anticiperen op dat wat je morgen te wachten
staat”.
Daarmee geven wij te kennen dat wij ons ook voor de toekomst een visie willen
vormen voor gebruik en behoud van het gebouw. En nadrukkelijk hierin een rol willen
spelen.
Het eerste jaar is vooral benut de Stichting inhoudelijk vorm te geven en blijvend op
de kaart te zetten. Vanaf januari 2018 zijn we formeel een toegelaten ANBI-stichting
met culturele status. Dat betekent dat onze donateurs kunnen profiteren van de
meest gunstige belastingvoordelen met betrekking tot de giften (tot 125%).
Dat de katholieke gemeenschap de komende tijd blijft veranderen is al langer
duidelijk en een van de basisredenen voor het ontstaan van de Stichting. Huidige
wijziging in pastoraalteam, bestuur en noodzakelijke samenwerking met Soest en
Baarn maken dit nog eens extra duidelijk. Voor 2020 wil OlvA met een
geactualiseerde toekomstvisie (vitaliteitsmeting) komen. In het licht van recente
publicaties (Mgr. Eijk – pastoor Skiba etc.) zorgwekkend? Een vitale gemeenschap
laat zijn vitaliteit zien.
2018 en deels 2019 staan dan ook voor ons in het teken van bestendigen van datgeen
is opgebouwd, de uitbouw naar volwassenheid en gereed staan voor de toekomst.
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2. Stand van zaken
2.1

Bestuurlijk
Begin 2018 hebben we invulling kunnen geven aan de voordracht vanuit de
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. Tevens hebben we inhoudelijke versterking
kunnen vinden door het aanstellen van een financieel medewerker. De invulling van
webmaster-communicatieadviseur, definitief bestuur en commissie van aanbeveling
staan in de steigers.
Bestuur
Herman Casteel, voorzitter
Rob Goeman, secretaris (vanuit LR)
Koos van Dijk, penningmeester
Jan de van der Schueren, lid (VDH)

Adviescommissie
Henk Kruisselbrink
Pieter De Bekker
ondersteuning
Christa Stabach-Zwambag (fin)
Branco Scheggetman (website)

In januari 2018 ontvingen wij de formele ANBI-cultureel status; hiermee voldoen wij
aan de criteria waarbij, naast erkenning van ons algemeen maatschappelijk doel,
onze donateurs belastingaftrek kunnen realiseren.
In mei 2018 hebben wij, vanwege de prolongatie van onze donateurs van het eerste
uur, ons donateursbeleid (donateurschap) geactualiseerd en denken hiermee de
eerste jaren vooruit te kunnen.
In november 2017 hebben we een eerste nieuwsbrief “Vrienden Nieuws” verspreid
met daarin een verslag van alle activiteiten; het is de bedoeling met enige frequentie
een “Vrienden Nieuws” uit te blijven geven.
Ons privacy beleid hebben wij in mei “AVG-bestendig” gemaakt (Algemene
Verordening Gegevensbescherming); en wij voldoen daarmee aan de strengere
Europese richtlijnen. Voor de zomer 2019 houden we een enquête onder donateurs
en niet-donateur, om ons huidige en toekomstige (invulling van ons) werk te toetsen.

2.2

Activiteiten – projecten
Diverse initiatieven en activiteiten kenmerkten ons werk in het eerste jaar. Deels
doorgezet vanuit de verkenningsperiode (2015-2017), als ook nieuwe activiteiten.
Inhoudelijk actief zijn we, als adviseur van het Parochiebestuur en de Locatieraad
(LR), op het gebied van beheer en verbouw van het gebouw.
Begin september 2017 namen we, bijna traditioneel, deel aan de Open
Monumentendag, gevolgd door de 2e Martinus Verbindt (voormalig Oogstdankfeest).
Vanaf dat moment is ons initiatief de toren zichtbaar te maken tijdens (landelijke en
plaatselijke) feest- en gedenkdagen realiteit. Dit gebeurt door vlaggen vanuit de
toren; de toren doet weer mee. Zoals ook te zien was tijdens Koningsdag (april 2018)
en Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (mei 2018).
Ons volgende project/ doel is het aanlichten van de toren. Het plan is gereed; de
crowdfunding (flyers etc.) loopt, met installateurs en leveranciers zijn afspraken
gemaakt. Martinus Verbindt heeft de opbrengst van haar veiling beschikbaar gesteld;
waarmee een groot deel van de financiering rond is. Helaas is het niet gelukt om dit
voor de Kerst 2018 te realiseren. Vergunning in relatie tot de bewoners (vleermuizen)
dient nog te worden ingepast. We streven er nu naar om voor de zomer 2019 de
lichten te hebben branden.
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Deelname aan Gluren bij de Buren in maart 2018 was een succes; uitzonderlijk veel
mensen hebben genoten van deze kleinkunst.
Tijdens ons 1e Midzomertuinfeest (23 juni 2018), in combinatie met St. Caecilia,
hebben we de plaquette onthuld met daarop de verwijzingen naar de verschillende
bijzondere plekken op/in de locatie. Ook de verwijzing naar de oude plek van de
eerste kerk bij Leo’s Oord heeft een plaats gekregen.
Met enige regelmaat hangen we een banner aan de toren, waarop diverse
activiteiten staan aangekondigd; onze bijdrage aan de zichtbaarheid ook voor die
activiteit.

3. Doorkijk 2018-2021
De Stichting staat, maar willen we steviger en daadkrachtiger verankeren met het oog
op de toekomst. Het doorzetten van de inmiddels vele initiatieven is nog niet
vanzelfsprekend, laat staan traditie. Wij willen een spreekbuis zijn voor nu en voor de
toekomst met betrekking tot functionele invulling en behoud.
De uitbouw naar volwassenheid, een gesprekpartner een bruggenbouwer willen we
verder (duurzaam) vormgeven en een rol spelen in het perspectief op de toekomst.
De Stichting gaat hierbij uit van een “natuurlijk proces”; meebewegen daar waar
nodig en initiërend daar waar kansen liggen. Niet vanuit de strijd en zeker niet vanuit
positie. We willen gezamenlijk vormgeven aan datgene wat vanuit de gemeenschap
leeft; De St. Martinuskerk is een gebouw dat iedereen aangaat, een plek met een
verhaal, een plaats waar verleden heden en toekomst bij elkaar komen. Het gaat dus
om meer dan de stenen alleen.
Maar als we een rol van betekenis willen (blijven) spelen zullen we meer moeten
uitbouwen, meer draagvlak/achterban moeten smeden en steviger naar de toekomst
durven kijken. We zullen voortdurende het gesprek moeten voeren.
Groei naar volwassenheid, bestendiging van wat we al hebben bereikt en
vooruitkijken naar de toekomst zijn onze doelen voor de komende periode 20182021.
Dat willen we bereiken door een geactualiseerd beleidsplan, het werven van meer
donateurs en door projecten en activiteiten te blijven realiseren.
Van volwassenheid is pas sprake, wanneer we erkend en gewaardeerd worden om
wat we doen. Daarnaast moeten we over voldoende donateurs en vrijwilligers
beschikken, over werkgroepen die de activiteiten vanuit het beleidsplan praktisch ten
uitvoer kunnen brengen en moet onze financiële positie “gezond” zijn en voorbereid
op de toekomst.

4. Actieplan 2018-2019
1.

2.

3.

Versterken bestuurlijke (daad)kracht
duidelijke verstaanbare boodschap
van werkgroep naar bestuur; vormgeven van/aan beleid
gereed 1e kwartaal-2019
Inrichten werkgroepen
ontkoppeling van beleid en doen
daadkracht - zichtbaarheid
gereed 1e kwartaal-2019
Profileren als gesprekspartner, bruggenbouwer
(voor huidige en toekomstige eigenaar)
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frequent overleg – weten wat er speelt
vanaf 1e kwartaal-2019
4. Aanstellen communicatiemedewerker
actief – initiërend – vooruitstrevend – actueel
website
uitbouw communicatie
gereed 2e kwartaal-2019
5. Initiëren en realiseren aanlichtingsplan toren
gereed 1e kwartaal/2e kwartaal-2019
6. Organiseren van het debat; de toekomst belicht
mede n.a.v. publicaties en te ontwikkelen beleid OLvA
gereed 1e kwartaal/2e kwartaal-2019
7. Verdiepen in en ontwikkelen van toekomstscenario’s
ontdekken en verkennen van mogelijkheden
ophalen ervaringen
voorbereidt zijn – het uitdragen
2e kwartaal-2019
8. Versterken en uitbreiden donateur bestand
achterban – optreden vanuit achterban
verbondenheid vanuit de boodschap
Enquête 2e kwartaal-2019;
vervolgstappen 3e kwartaal-2019 resp. 4e kwartaal-2019
9. Genereren van voldoende financiële middelen
gekoppeld aan toekomstperspectief of ter dekking exploitatie?
doorlopend
10. Blijven initiëren, stimuleren en ondersteunen van verschillende activiteiten e.d.
w.o. Martinus Verbindt (voormalig Oogstdankfeest), Hooglandse Wintersferen,
Struinen in de Tuinen, Gluren bij de Buren, Martinus dag etc. (niet limitatief)
hierin minimaal 2-3 eigen activiteiten labelen – zichtbaar – gekoppeld aan
doelstelling
doorlopend
11. Zichtbaar zijn en blijven, als Stichting, en actief uitdragen doelstelling bij
verschillende evenementen, publicaties etc. (niet limitatief)
doorlopend

5. Tenslotte
Wij geloven in een zelfstandig bestaan van de Stichting en wij zijn verbindend in de
Hooglandse gemeenschap. Wij zijn niet vrijblijvend regisseur van ons eigen
toneelstuk. Wij maken ons sterk voor het behoud van een unieke veelzeggende
locatie; de St. Martinuskerk Hoogland.
Aldus opgemaakt en vastgesteld
bestuursbesluit d.d. 24 januari 2019
Namens Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk te Hoogland (VVMH)

24 januari 2019
Ing. H.J.J. Casteel, voorzitter
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