INLEIDING
Het is al weer even geleden dat we een nieuwsbrief hebben uitgebracht.
Het blijft dus lastig om met alle taken de communicatie niet te vergeten. Met alle moderne middelen gaan
nieuwtjes vaak sneller dan het licht. Maar komen net als het woordspelletje vaak anders over. De “ouderwetse
(nieuws)brief” is zo gek nog niet.
In deze nieuwsbrief proberen we u een beetje bij te praten, niet de roddels, niet het “fake news” maar uit eerste
hand. Hebt u nog vragen? Wilt u nog iets weten? U kunt altijd contact met ons opnemen.
www.vriendenvanmartinus.nl of via info@vriendenvanmartinushoogland.nl
Makkelijker kunnen we het niet maken.
Herman Casteel, voorzitter
PS. Weet u iemand of voelt u zich aangesproken; wij zoeken nog steeds een medewerker communicatie en PR.

NIEUW DONATEURSBELEID

SUPER WELDOENER

Gelijktijdig met de expiratie van de donateurs van het
eerste uur hebben we ons donateursbeleid meer
toegespitst op de huidige tijd en ontwikkeling.
U kunt eenmalig of langdurig donateur worden. We
kennen vervolgens 6 types met elk hun eigen pakket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goede gever;
Vriend;
Donateur;
Club Martinus;
Weldoener;
Sponsor;

donatie zelf te bepalen
donatie ≥€ 25,donatie ≥€ 40,donatie ≥€ 100,donatie ≥€ 500,donatie afhankelijk van project

Rond de zomer van 2018 hebben we elke donateur
persoonlijk bezocht en in de gelegenheid gesteld zijn/haar
donateurschap te vernieuwen.
Bent u nog geen donateur? Via onze website kunt u een en
ander nalezen en u aanmelden via het aanmeldformulier.
Wist u dat wij de status ANBI-cultureel hebben? Hiermee
kunt u tot wel 125% van uw bijdrage met uw
inkomstenbelasting verrekenen (kijk ook op
www.belastingdienst.nl).

Naast de verschillende donateurs hebben wij
sinds kort ook de status SUPER WELDOENER
kunnen verstrekken. Met deze zeer gulle gift
kunnen wij veel doen. Uiteraard passend
binnen de doelstelling en specifiek voor
blijvende zaken / ondersteuning direct voor
gebouw en/of locatie, zoals met deze SUPER
WELDOENER is afgesproken.
Wij zijn zeer dankbaar voor het in de Stichting
gestelde vertrouwen en het sterkt ons in onze
weg naar een stevig en daadkrachtig
volwassenheid.
Dank!
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ENQUÊTE

NIEUW BELEIDSPLAN 2018-2021

Natuurlijk willen we ons doel en activiteiten
zo goed mogelijk afstemmen op datgene
wat vanuit de Hooglandse gemeenschap
leeft. U kunt ons hierbij helpen door onze
enquête (geïntroduceerd tijdens de
Hooglandse Wintersferen) in te vullen door
uzelf of (zo veel mogelijk) anderen.

De enquête is beschikbaar via
https://nl.surveymonkey.com/r/R82VK
N9

U kunt natuurlijk ook via onze website deze
link benaderen.
De enquête is anoniem en kost slechts 2
minuten van uw tijd.
Wij kunnen met een representatieve uitslag
ons beleid en activiteiten hierop, indien
nodig, aanpassen.
Dank voor uw bijdrage.

Nadat we ons eerste beleidsplan van 18 mei 2017 hebben
geactualiseerd (24 juni 2018), werd het tijd voor een
geheel nieuw beleidsplan 2018-2021 bestuurlijk
vastgesteld op 24 januari 2019.
De sessies ernaartoe zijn vruchtbaar geweest.
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.
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 2018-2021.
Nieuwsgierig?
Download dan ons beleidsplan via onze website.

DEBAT?
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.
In het voorjaar gaan we toekomstperspectieven verkennen en met stakeholders en belanghebbenden het
gesprek aan. Wilt u meedoen? Hierover binnenkort meer.
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NIEUW BESTUURSLID

VERLICHTING

Vanaf januari 2018 en na een proefperiode
van 2 maand hebben we een nieuw
bestuurslid (statutair op voordracht van de
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland):
Jan de van de Schueren.
Wellicht kent u hem inmiddels ook vanuit
zijn politieke carriére (raadslid Gemeente
Amersfoort CDA)

U bent vast al een beetje op de hoogte.
Nadat we het initiatief breed hebben uitgelegd (flyers en
crowd-funding) medio vorig jaar; u bent ons vast
tegengekomen, hebben we samen met de werkgroep
Martinus Verbindt een pracht van een score ontvangen van
de veiling in oktober. Maar ook onze vaste bewoners van
de toren hebben zich toen geroerd. In samenwerking met
bureau Viridis uit Culemborg, de werkgroep vleermuizen
Amersfoort (VLAM) en de Gemeente Amersfoort
(stadsecologie), hebben we de plannen hierop aangepast.
We zijn immers vrienden en zorgen daarmee ook voor onze
vaste bewoners.
Financiering, uitwerking, afstemming hebben ertoe geleidt
dat we niet voor de Kerst konden realiseren. We hopen nu
dat dit nu wel spoedig kan.

STEUN ONZE STICHTING!
Kijk op www.vriendenvanmartinus.nl
Wordt donateur of doe met ons mee.

(DAG)KAPEL
Ook hierin dragen wij als Stichting bij. Met raad en daad, ontwerp en coördinatie. Samen met Theo Keizer en
zijn mannen.
Tevens treden wij op als co-financier passend in onze doelstelling.

Vanaf 7 januari zijn we gestart en we moeten zeggen dat alle vaklieden echte vaklieden zijn; toppers!
Het wordt een prachtige kapel (annex sacristie) een waardevolle toevoeging (of eerherstel) voor deze ruimte.
Kijk op https://www.katholiekamersfoort.nl/de-dagkapel-wordt-zichtbaar-een-kapel/
voor verdere informatie.
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