VANUIT HET BESTUUR
Het bestuur van de Stichting verliest twee van zijn gewaardeerde bestuursleden.
Herman Casteel heeft laten weten om persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap/ voorzitterschap te
beëindigen. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn voortrekkersrol bij en vanaf de oprichting van de
Stichting.
Eveneens om persoonlijke redenen legt Henk Kruisselbrink zijn bestuursfunctie neer. Hij verzorgde tot ieders
tevredenheid als penningmeester de financiën van de Stichting.
Het vertrek van beide bestuursleden is een flinke aderlating. Om de opengevallen plaatsen opnieuw te bezetten
gaan we binnenkort actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. Tot we die gevonden hebben en de
bestuursfuncties opnieuw worden verdeeld, treedt Rob Goeman op als interim-voorzitter en neemt Koos van
Dijk het penningmeesterschap waar.
Rob Goeman
Interim voorzitter

Jaarlijkse donateursactie

WORD DONATEUR

Binnen enkele weken starten wij weer met onze
jaarlijkse donateursactie. Door corona is deze actie
vertraagd.

Ons donateursbeleid is sinds medio 2018 meer
toegespitst op de huidige tijd en ontwikkeling.

De donateurs met wie wij een lang jarige relatie
hebben zullen wij per email informeren over
wanneer wij het overeengekomen bedrag zullen
incasseren.
De donateurs met wie wij één-jarige relatie hebben
afgesproken, zullen wij per brief vragen dit opnieuw
te doen. Deze brief zal één van onze bestuursleden
bij u afgegeven. Na twee weken halen wij het
formulier weer bij u op.
Het afgelopen jaar waren wij, ten gevolge van
corona, niet zo in beeld als wij gewild hadden. Onze
activiteiten willen wij dit jaar weer oppakken met in
ieder geval het Hoogland Goes Black Gospel concert.

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).

Voor deze en al onze andere activiteiten hebben wij
geld nodig.
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Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland zoekt bestuursleden
Stichting Vrienden van de 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:
-

Het ondersteunen van diverse initiatieven;
Het ontplooien en ontsluiten van activiteiten;
Het verwerven en beschikbaar stellen van financiële middelen;
Het voeren van dialoog, het uitoefenen van lobby en het creëren van draagvlak;
Het positioneren van de St. Martinuskerk als cultureel erfgoed;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.
De Stichting heeft de status van cultureel algemeen nut bevorderende instelling (culturele ANBI).
Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden om in de plaats van de vertrokken bestuursleden aan de doelen van de
stichting bij te dragen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 tot 7 bestuursleden, ondersteund door 1 of 2 adviseurs. Tot de
verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:
-

De totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
Het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;
Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid.

Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand profiel. Daarnaast heeft verbreding van de diversiteit in
het bestuur (jongeren, vrouwen, autochtone Hooglanders) onze aandacht.
Een bestuurslid van de Stichting:
-

Is betrokken bij wat er gebeurt in en rond de St. Martinuskerk Hoogland;
Bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
Is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend
samenwerken;
- Zet integriteit voorop door louter de doelstellingen van de Stichting na te streven en
- Heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht.
Het bestuur komt regulier maandelijks bijeen voor een vergadering ter bespreking van hetgeen ter tafel komt.
Initiatieven die de Stichting ondersteunt en die Martinus Verbindt waar mogelijk ondersteunt zijn het
Midzomertuinfeest, Hooglandse Wintersferen, Zwoele Zomeravond Filmvoorstelling in de tuin van de pastorie, de
torenvlaggen, de aanlichting van de kerktoren, het informatiebord en zo meer.
Indien u interesse heeft om ons bestuur te versterken, vragen wij u contact op te nemen via
info@vriendenvanmartinushoogland.nl
Met vriendelijke groet,
Rob Goeman
Koos van Dijk
Jan de van der Schueren
Pieter de Bekker (adviseur)
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Hoogland Goes Blackgospel – concert
Eindelijk kunnen wij ervoor gaan!
In 2019 is door de Vrienden van de Sint Martinuskerk begonnen met de organisatie van Hoogland Goes
Blackgospel, een initiatief waarbij een gelegenheidskoor van 100 (onervaren)koorleden uit Hoogland en omgeving
samen met professionele gospelartiesten een concert verzorgen in de Sint Martinuskerk in Hoogland.
In no time was het enthousiaste koor van 100 zangers bij elkaar verzameld en vol energie startte het koor met
oefenen, onder leiding van Clifton Grep van CGrep Productions/Gospelboost. Binnen enkele weken werd het koor
voorbereid en was helemaal klaar voor het grote concert in maart 2020……en toen kwam corona en kwam het
hele project abrupt tot stilstand.
Als snel werd een plan B bedacht. Gospelmuziek geeft energie en inspiratie, dus alle deelnemers waren er wel van
overtuigd dat ze linksom of rechtsom toch het concert door wilden laten gaan. Het koor is de afgelopen 2 jaar dan
ook in contact gebleven via online sessies, mail en een grote dosis doorzettingsvermogen en energie.
De aanhouder wint. Het concert gaat eindelijk door en wel op zaterdag 11 juni 2022 om 20.00u in de Sint
Martinuskerk in Hoogland. Binnenkort gaan de kaarten in de verkoop. De komende periode start het koor weer
met de repetities en CGrep Productions zorgt voor de beste Blackgospel artiesten en muzikanten. Iedereen kijkt
er naar uit om een spetterend gospel concert neer te zetten.
Kom op 11 juni naar het concert in de Sint Martinuskerk en laat je inspireren door de opzwepende
Blackgospelmuziek. De kaarten die u in uw bezit heeft blijven geldig. Heeft u nog geen kaarten dan vindt u meer
info over de kaartverkoop op www.hooglandgoesblackgospel.nl
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