INLEIDING
Hebben we nog nieuws? Zijn we nog actief? Worden er nog acties ondernomen?
Allemaal vragen in deze bizarre tijd van Corona (Covid-19). Het duurt allemaal langer dan dat menigeen had
kunnen denken. En nu het vaccin in beeld is; een lichtpuntje aan het eind van de tunnel?
De ontwikkeling naar Eucharistisch Centrum zijn volop in beweging. Aan de nadere kant ook lastig vorm en
inhoud te geven in het kader van het nieuwe normaal. Wat is dit en wat betekent dit voor het beheer en gebruik?
Als Vrienden van Martinus passen we ons aan, kunnen ons slechts op de achtergrond plaatsen, kritisch volgen en
proberen beeld te vormen van toekomstige scenario’s.
In deze Nieuwsbrief; niet echt iets Nieuws, wel actualiteit om bij te blijven.
Herman Casteel, voorzitter
Doet u mee? Met handen, hoofd of hart? Nog geen donateur?
Het is nog steeds tijd om aan te sluiten, uw stem geldt en ons te helpen onze doelstelling waar te maken.
U kunt altijd contact met ons opnemen.
www.vriendenvanmartinus.nl of via info@vriendenvanmartinushoogland.nl

BELEIDSPLAN 2018-2021

WORD DONATEUR

Groei naar volwassenheid, bestendiging van wat we al
hebben bereikt en vooruitkijken naar de toekomst zijn
onze doelen voor de komende periode 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 van onze Martinuskerk.
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 voortdurend het
gesprek moeten voeren.
Nieuwsgierig?
Download dan ons beleidsplan via onze website.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Goede gever;
donatie zelf te bepalen
Vriend;
donatie ≥€ 25,Donateur;
donatie ≥€ 40,Club Martinus;
donatie ≥€ 100,Weldoener;
donatie ≥€ 500,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).

Ook het bestuur moest eraan geloven; videobellen om
toch met elkaar actief te blijven.
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DEBAT (28.11.2019), Eucharistisch Centrum, Stichting Vrienden van Martinus Hoogland
28 november 2019, Concordia, zo’n 35 mensen zijn aanwezig om te aanschouwen wat wij zoal hebben gedaan en om
mee te praten over een mogelijke toekomst.
In december kwam de aankondiging van het bestuur OLVvA tot sluiting Kruiskerk en zoektocht naar een nieuw
Eucharistisch centrum. Op 31 mei (Pinksteren) was het hoge woord eruit; De St. Martinuskerk Hoogland wordt het
nieuwe Eucharistisch Centrum van OLVvA.
Is daarmee het debat teneinde? Ligt het perspectief daarmee voor de komende jaren vast?
Wij denken van niet. Weliswaar zijn wij als Stichting content met dit resultaat. Hiermee wordt het gebouw en locatie
immers ingezet daar waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Centraal in de (geloofs-) gemeenschap.
Maar tevens volgen wij de ontwikkelingen kritisch. Een Eucharistisch Centrum (EC) betekent immers ook andere
meer stringentere regels vanuit het Bisdom voor gebruik en verhuur. In hoeverre kan het gebouw en locatie zijn
openheid behouden naar meer dan alleen de geloofsgemeenschap. Wij denken voorwaardelijk teneinde zijn
cultureel maatschappelijke positie te behouden. Onze stakeholders zijn niet alleen in Hoogland te vinden, maar in
heel Amersfoort-Noord!
Gelijktijdig blijft in basis het probleem hetzelfde. De vraagstukken rondom beheer, onderhoud, verduurzamen,
flexibiliteit, functionaliteit, inbreiding en uitbreiding zijn gebleven.
Als Stichting willen wij een spreekbuis zijn voor nu en voor de toekomst met betrekking tot functionele invulling en
behoud.
Met de uitbouw naar volwassenheid, een gesprekpartner een bruggenbouwer, willen we verder (duurzaam)
vormgeven en een rol spelen in het perspectief op de toekomst.
Uiteraard zullen we ons hierin blijven profileren en daar waar nodig acteren, stimuleren en verdiepen. Een open
opstelling met maar één doel voor ogen; behoud van de locatie en meebewegen en anticiperen op de
ontwikkelingen.
Wij zijn van plan dergelijke bijeenkomsten elk jaar op herhaling te doen. Enerzijds om onze achterban blijvend te
informeren en anderzijds om zelf stappen voorwaarts te kunnen blijven maken.

DRIE SUCCESVOLLE ZWOELE
ZOMERFILMAVONDEN OP EEN RIJ
Herinnert u ze nog?
Drie filmavonden, in coronatijd (18 juli, 15 augustus en 12
september). Goed bezocht, veiligheid voorop en wat
waren ze leuk en waardevol. Samen met Buurtbudget
Hoogland, In de buurt033, Sociaal Cultureel Fonds van de
Amersfoortse Verzekeringen, Groos op Hoogland en door
sponsering van Wijnhuis Alexander, VIA AV,
Verhuurbedrijf Westerhuis b.v., konden we iets
bijzonders doen.
Een activiteit precies passend binnen ons actieplan en
doelstelling. Uiteraard beraden we ons op een even zo
passend en mogelijk gewaardeerd vervolg of andere
activiteit in 2021.

STEUN ONZE STICHTING!
Kijk op www.vriendenvanmartinus.nl
Wordt donateur of doe met ons mee.
Wij zoeken nog (steeds) versterking

bestuurslid / communicatie / werkgroep
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GOSPEL Experience; van uitstel komt géén afstel !
Wat begon als klein idee, initiatief begon toch echt groot(s) te worden. Na aankondiging (28 november) en
promotie (Wintersferen) liep het storm! Binnen no time een potentieel koor bij elkaar van ruim 120
enthousiastelingen. In 4 workshops klaarstomen voor een daverend concert, die zijn weerga niet kent!
Clifton Grep en zijn crew (Black Gospel Experience) en artiesten staan garant voor een ware beleving!
Het mocht alleen niet zo zijn. Ook hier hebben we moeten besluiten dit evenement een jaar op te schuiven;
het was immers niet verantwoord.
Voorzichtig denken we aan 20 maart 2021 en het koor moet daarvoor opnieuw de kelen smeren.
Of het draaiboek weer uit de kast kan is nu nog afwachten, maar uw kaartjes blijven gewoon geldig.
U (be)leeft toch met ons mee?

IN GESPREK MET …..
Overeenkomstig onze doelstelling zijn wij in gesprek
met Locatie Raad en OlVvA aangaande de
ontwikkelingen.
Als Stichting staan we onafhankelijk vanuit de
Hooglandse Gemeenschap maar hebben als Vrienden
een bijzondere band. De parochie (OLVvA) blijft met
haar uitvoerend orgaan (Locatie Raad) juridisch
eigenaar van locatie en panden. Liturgie, pastoraal
werk e.d. gaat daarbij over functie en inhoud. Als
Stichting zijn wij blij en ingenomen met deze
betekenisvolle invulling van het eigenaarschap en daar
waar mogelijk initiëren, stimuleren en ondersteunen
we deze invulling. Graag blijven wij op de hoogte van
elkaars werk en verwachtingen. Daar waar mogelijk
kunnen (moeten) we elkaar versterken en vanuit het
andere perspectief en speelveld helpen.

KLOKKEN St. MARTINUSTOREN

Inmiddels zijn de aansturingsmotoren,
schakelmechanisme en sturing in samenwerking met
Koninklijke Eijsbouts vervangen. Gelijk bij/met de
eerste versoepeling Coronamaatregelen heeft de
werkgroep onder leiding van Theo Keizer in juli deze
inspanning geleverd; top mannen!

JAARREKENING 2019
Gezond en levendig, met haalbare ambities. In de bestuursvergadering van maart 2020 is de jaarrekening voor
2019, inclusief auditcommissie-verslag vastgesteld.
Uiteraard kunt u deze (en voorafgaande) verslagen conform statuten en richtlijnen ANBI, terugvinden op onze
website. U kunt deze ook opvragen via info@vriendenvanmartinushoogland.nl
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DONATEURS ZORGEN?
Op 30 november hebben we met een kleine groep bezorgde donateurs gesproken. Het idee was dat na november
2019 in het licht van corona en ontwikkeling Eucharistisch Centrum geen echte vorderingen gemaakt en/of acties
gedaan met betrekking tot voorbereidt zijn op toekomst scenario’s.
Niets is minder waar. Achter de schermen wordt, weliswaar met aangepast tempo / urgentie, gewerkt aan
verkenning, beraadslaging en volgen van regionaal en landelijke ontwikkelingen.
Maar wat wel waar is dat we relatief weinig op de voorgrond kunnen treden; dat is niet onze rol en zeker niet
onderdeel van onze aanpak en/of strategie (zie beleidsplan en andere onderdelen in deze Nieuwsbrief).
Wat ook waar is dat we weliswaar een volwaardige positie kunnen innemen, maar zeker ook nog te weinig
achterban zowel fysiek (donateur) als financieel (reserve). Dus daar moet hard aan worden getrokken!
Tenslotte als we “meer regisseur willen zijn van ons eigen toneelstuk” zullen we toch echt zelf meer moeten
doen. Ook nu (zeker nu!) kan de katholieke geloofsgemeenschap niet zonder de Hooglandse gemeenschap als het
gaat om beheer en behoud van de locatie! Laten we samen de schouders eronder zetten!

OPROEP
Nu de locatie is aangewezen als Eucharistisch Centrum (EC) is er weliswaar geen functionele urgentie, maar
beheer en onderhoud, inbreiding en uitbreiding en toekomstbestendigheid blijven aandacht vragen. Landelijk (en
dichtbij) zijn mooie voorbeelden waarbij gelijktijdig ook duurzaamheidsambities, energietransitie en vergroening
bijdragen aan de toekomstbestendigheid.
In het najaar zal de St.Josephkerk naast het noodzakelijk onderhoud van de leidaken, voorzien in zonnepanelen
(zuidzijde), waarmee in hoofdzaak in eigen stroom kan worden voorzien. Het project wordt in hoofdzaak uit eigen
middelen gefinancierd. Dat hebben ze in Hooglanderveen weer top voor elkaar!
Nu vinden wij als Stichting dat de Martinuskerk niet kan achterblijven (met name nu zij ook als Eucharistisch
Centrum is aangewezen. Maatregelen zijn echter niet zomaar combineerbaar of constructief verantwoord.
Daarnaast hebben we te maken met “monumentale” gebouwen.
Maar wat dacht u van het enorme gasverbruik, waterbesparing, LED-verlichting, recirculatie regenwater, tuin en
groen. Hierin zijn enorme voordelen te behalen, die ook de exploitatie en zeker de toekomstwaarde ten goede
komen.
Als Stichting zullen wij initiatieven gaan ontwikkelen en stimuleren, die ten goede komen aan het
toekomstbestendig gebouw en gebruik.
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