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ENQUÊTE, verlengd 

In december 2018 introduceerden wij onze enquête. 

Inmiddels hebben al velen gereageerd en kunnen we 

mooie conclusies trekken. Maar het kan natuurlijk 

altijd veel representatiever. We willen natuurlijk ons 

doel en activiteiten zo goed mogelijk afstemmen op 

datgene wat vanuit de Hooglandse gemeenschap 

leeft.  

Vult u onze enquête ook in door uzelf of (zo veel 

mogelijk) anderen.  

 
De enquête is beschikbaar via 

https://nl.surveymonkey.com/r/R82VKN9 

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. 

© 2019 Hoogland, Auteursrecht voorbehouden. 
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
 

INLEIDING 

Hier is dan de 2e nieuwsbrief van 2019. Er is immers altijd wat te melden. Een “ouderwetse nieuwsbrief” en alles 

uit eerste hand. Sommige zaken wist u ongetwijfeld al, andere zijn nieuw en enkele bijzonder. De dorpsomroeper 

is met pensioen of loopt anders alleen met onze fraaie carnavalsoptocht voorop. Uw voorzitter mag dan 

welbespraakt zijn maar kan nog altijd hulp gebruiken. En omdat een van onze bestuursleden eens vermeldde; 

“het begint warempel op werken te lijken” kunnen we nog best wat handjes gebruiken. Doet u mee? 

En hebt u nog vragen? Wilt u nog iets weten? U kunt altijd contact met ons opnemen.  

www.vriendenvanmartinus.nl of via info@vriendenvanmartinushoogland.nl  

Herman Casteel, voorzitter 

 

 
NIEUW DONATEURSBELEID 

Ons donateursbeleid is sinds medio 2018 meer 

toegespitst op de huidige tijd en ontwikkeling. 

U kunt eenmalig of langdurig donateur worden. We 

kennen zes types met elk hun eigen pakket: 

1. Goede gever;  donatie zelf te bepalen 
2. Vriend;   donatie ≥€ 25,- 
3. Donateur;   donatie ≥€ 40,- 
4. Club Martinus;  donatie ≥€ 100,- 
5. Weldoener;  donatie ≥€ 500,- 
6. Sponsor;   donatie afhankelijk van 

project 
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). 

 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/R82VKN9
https://nl.surveymonkey.com/r/R82VKN9
http://www.vriendenvanmartinus.nl/
mailto:info@vriendenvanmartinushoogland.nl
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BELEIDSPLAN 2018-2021 

Nadat we ons eerste beleidsplan van 18 mei 2017 hebben 

geactualiseerd (24 juni 2018), werd het tijd voor een 

geheel nieuw beleidsplan 2018-2021. Welke wij 

bestuurlijk hebben 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. 

VERLICHTING 

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 

vorig jaar. 

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. 

Onze afspraken over samenwerking en sponsoring 

met Hooglandse bedrijven loopt nu opnieuw 

vertraging op. Het gaat niet vanzelf. Het 

uitgangspunt blijft, wat ons betreft, voor en met 

Hoogland. Zoals het er nu uitziet zal de verlichting 

van de toren vóór de donkere dagen branden. 

Wij gaan er vanuit dat we de plannen gewoon 

kunnen realiseren, zoals u ook van de Stichting 

Vrienden van St. Martinus mag verwachten. 

U kunt ons nog steeds een steuntje in de rug 

geven. 

 

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. 

Wij zijn gestart met een mooie en inspirerende verkenning (voorbeeld locaties, kerken Beurs Utrecht, kerkenvisie 

etc.). We willen komen tot een debat met stakeholders en belanghebbenden. Maar willen ook de informatie van 

Locatieraad en OLVvA met betrekking tot hun visie 2020ev. Een goede voedingsbodem om het debat omtrent 

toekomstperspectieven aan te gaan.  

Wilt u meedoen? Zoals eerder gezegd; hierover binnenkort meer!  

STEUN ONZE STICHTING! 

Kijk op www.vriendenvanmartinus.nl 

Wordt donateur of doe met ons mee. 

Opnieuw buurtbudget 

2019 toegekend; dank 

commissie buurtbudget 

/ Hooglands Dorpsteam 

http://www.vriendenvanmartinus.nl/
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GROOS 

Ook wij zijn Groos op Hoogland. Acte de 

présence in de Glossy, maar zeker ook kon u 

ons vinden bij “Groos op het plein”, met de 

nodige informatie, enquête en mogelijkheid 

tot donateurschap. 

 

TUINPLOEG Hortus Martinicus 

De (onmisbare) tuinploeg klopte bij ons aan voor een 

financiële steun bij het realiseren van een stukje revitalisering; 

natuurlijk helpen wij graag daar waar het kan en nodig is; ook 

de Hortus Martinicus hoort erbij; een prachtige plek met 

allerlei “verborgen” waarden. Wim en mannen succes! 

 

MIDZOMER TUINFEEST 2e EDITIE 

Zaterdag 29 juni is het weer zover. Dit keer gecombineerd met 

een zgn. verenigingsmarkt. De werkgroep heeft weer een 

fantastisch programma. Lekker ongedwongen, beetje 

“alternatief”, maar evenzo gastvrij.  

We hopen natuurlijk dat dit een blijvend en jaarlijks 

terugkerend moment van verbinding kan zijn.  

Kom gezellig langs! 

KERKENVISIE 

 

Doen wij mee of is alleen de Ansfriduskerk 

actueel? 
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(DAG)KAPEL opgeleverd 

En zeg nu zelf: het resultaat mag er zijn! 

Ook hierin hebben wij als Stichting onze bijdrage geleverd. Passend binnen onze doelstelling, met raad en daad, 

ontwerp en coördinatie én als co-financier. Een prachtige kapel (annex sacristie); een waardevolle toevoeging of 

eerherstel voor deze ruimte. Theo en de mannen een topprestatie! 

 

 

JAARREKENING 2017-2018 

In de bestuursvergadering van 27 mei jl. is onze 

jaarrekening over 2017 (oprichting) en 2018 

vastgesteld. Conform statuten en richtlijnen ANBI.  

Gezond en levendig, met haalbare ambities. 

Toch hebben wij als bestuur vastgesteld dat het nog 

beter kan (zie beleidsplan 2018-2021). 

Wilt u onze jaarrekening inzien?  

Dat kan binnenkort via onze website. 

U kunt deze ook opvragen via 

info@vriendenvanmartinushoogland.nl  

OPEN MONUMENTDAG 2019 

Ook wij doen weer traditiegetrouw mee. 

De klassen dag op 5 juli en op zaterdag 9 september 

de reguliere deelname. 

Nieuwsgierig? Kom gerust langs en verbaasd u over 

wat kerk en locatie te bieden heeft. Het Thema voor 

2019 is: Plekken van Plezier. 

 

BANNER 

Herkent u ze?  

Al sinds onze oprichting hangen we met enige 

regelmaat de inmiddels bekend zijnde banners op. 

Met daarop de activiteiten en/of evenementen.  

Bijzonder vinden we altijd de 1e Heilige 

Communie. Met de communicantjes maken we 

deze. Zo ook voor 2019. 

 

mailto:info@vriendenvanmartinushoogland.nl

