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1.Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2018-2019 en het jaarverslag 2017 van Stichting
Behoud Geertruidskerk. Wanneer we terug kijken op 2017 dan kunnen we
vaststellen dat het een enerverend jaar is geweest met bijzondere ontwikkelingen
en groei.
Na een aantal jaren van fusiebesprekingen tussen de Hervormde Gemeente
Geertruidenberg en de Protestantse Gemeente in Raamsdonk &
Raamsdonksveer, welke uiteindelijk dit jaar heeft geleid tot de oprichting van de
Protestantse Gemeente Geertruidenberg, is in juli 2017 de Stichting Behoud
Geertruidskerk opgericht met de volledige steun van beide kerkelijke gemeenten.
Hiermee is een onafhankelijke entiteit geschapen die zich inzet voor het
toekomstig behoud van de Geertruidskerk. Er is een bestuur samengesteld en
een gebruikersovereenkomst met de Protestantse Gemeente Geertruidenberg
(eigenaar van het gebouw) opgesteld. In december 2017 is een full time
beheerder aangesteld.
De Geertruidskerk was het decor van Jesus Christ Superstar, een geslaagd
evenement waarmee aan eenieder duidelijk werd gemaakt dat de kerk open staat
voor activiteiten die bij kunnen dragen aan cohesie, samenwerking en behoud van
het cultureel erfgoed. De kerk nam ook actief deel aan de Brabantse Open
Kerkendag, was winnaar van de wedstrijd Kerkfotografie, nam deel aan de
Geertruidse Winterfair en bood podium aan Favor, een zomerzangavond met 300
bezoekers verzorgd door Zang en Vriendschap uit Hank.
Ook dit jaar is de zomertentoonstelling georganiseerd door de kunstcommissie.
Gelijktijdig, en in goede samenspraak met de Oudheidkundige Kring, vond er een
prachtige informatieve tentoonstelling plaats over de Zuiderwaterlinie. Een mooie
gelegenheid voor het brede publiek om de kerk te bezoeken en te ontdekken.
Gedurende het gehele jaar worden er door de stichting Klassiek Geertruidenberg
maandelijks concerten georganiseerd in de crypte.
De Stichting is voornemens in 2018 te werken aan verbreding van het programma
van de Geertruidskerk en het positioneren van het gebouw voor breder gebruik,
zodat de gemeenschap kennis kan nemen van deze bijzondere locatie.
Het jaar 2017 heeft zich een jaar getoond waarin een nieuwe basis gevormd is
voor de toekomst. Wij hopen dat de inzet voor behoud en breder gebruik van de
Geertruidskerk in 2018 verder gestalte zal krijgen.
Namens het bestuur van Stichting Behoud Geertruidskerk
Marco Verbruggen (voorzitter)
Gerard Leeuw (penningmeester)
Lilian Grootswagers (secretaris)

2. Doelstelling, Visie en Missie
Visie
De Geertruidskerk wil een markante en herkenbare plaats van inspirerende ontmoetingen zijn met en
tussen mensen.

Missie
De Geertruidskerk biedt ruimte aan religieuze, culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten,
passend bij de identiteit van het historische gebouw met als doel het in goede staat brengen en
houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk,
regionaal en nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen voortbestaan en
te bewaren voor de toekomst.
Er wordt ingezet op een bredere openstelling van de Geertruidskerk die bijdraagt aan de
aantrekkingskracht van de historische kern van de gemeente voor haar inwoners, bezoekers en
toeristen.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
‐

‐

Het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te
Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en
nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen
voortbestaan.
Het gebouw te doen gebruiken voor doeleinden van verschillende aard
overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.Speerpunten 2018
In 2018 richten wij ons onder andere op de volgende speerpunten:
- Het aanvragen van de Anbi status
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
- Het realiseren van comfortvoorzieningen zoals een toiletgroep
- Het formuleren van een stappenplan voor 2018-2019 met
een doorkijk naar 2020-2021
- Blijvend inzetten op publiciteit: * website doorontwikkeling
* sociale media
* interviews
* flyers
- Pro actief inzetten op een constructieve samenwerking met de
gemeente Geertruidenberg en andere stakeholders.

4.Behaalde resultaten 2017
In de periode 2017 zijn concreet de volgende resultaten behaald:
- Het formuleren van een stappenplan voor het eerste jaar. Waarbij een duidelijke marsroute
ontstaat waarbinnen de per 1 december aangestelde beheerder kan functioneren en rapporteren
aan het bestuur.
- Opstelling en ondertekening van de gebruiksovereenkomst tussen de Stichting Behoud
Geertruidskerk en de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.
- Werven van vrijwilligers, en structuur voor vrijwilligers samenwerking opzetten
- Pro actieve samenwerking met Gemeente Geertruidenberg
- Inzetten op het smeden van allianties met stakeholders in Geertruidenberg
- Mogelijke samenwerkingen onderzoeken en kansen creëeren voor toekomstige samenwerking
- Inzetten op goede samenwerking met Stichting Lambertuskerk Raamsdonk
- Modernisering en aantrekkelijker maken van kerkgebouw voor breder publiek
- Publiciteit creëeren
- Nieuwe website inrichten en ontwikkelen
- Prijswinnaar Kerkfotografie
- Deelname Open Kerken Brabant (meer dan 300 bezoekers)
- Deelname Kerstmarkt Geertruidenberg
- Uitbreiden vrijwilligers
- Oktober 2017 deelnemer Champing in Churches en debat in het kader van toekomst kerkgebouwen
Onder vlag van Open Kerken Brabant
- Verkenning restauratie/onderhoud van Rijksmonumentale Naamborden in de kerk
- Zomertentoonstelling in samenspraak met Kunstcommissie en Oudheidkundige Kring
- Herinrichting Winterkerk naar Zoutmanzaal
- Realisatie van krachtstroom
Voorbereidende werkzaamheden voor verhuur:
- opstellen aanvraagformulier verhuur
- aanbiedingsbrief huurcontract
- huurovereenkomst
- algemene informatie folder voor verhuur en werving
- specifieke folder voor positionering en pr als trouwlocatie

5.Ambities 2018 – en verder
Het realiseren van een exploitatie en exploitatiegroei die kan voorzien in behoud van de
Geertruidskerk.
Verkenning van bredere samenwerking met de gemeente Geertruidenberg in het kader van:
- de structuurvisie
- het lopende accommodatiebeleid (de kerk is hierin aangemerkt als 1 van de drie belangrijke
monumenten aan de Markt, de andere monumenten zijn De Schattelijn (theater) en het
voormalig Stadhuis.
- samenwerken zodat openstelling van Geertruidskerk ook bijdraagt aan het toeristisch en recreatief
aantrekkelijk maken van de kern Geertruidenberg
- het formuleren van een stappenplan voor het tweede-derde jaar. Waarbij een duidelijke marsroute
ontstaat waarbinnen de per 1 december 2017 aangestelde beheerder kan opereren en verder vorm
kan geven aan breder gebruik van de Geertruidskerk.

6.Concrete acties 2018 – en verder
- Verder inzetten op werving van vrijwilligers, en structuur voor vrijwilligers
- Verder vormgeven aan de pro actieve samenwerking met Gemeente Geertruidenberg
- Inzetten op het smeden van allianties met stakeholders in Geertruidenberg
- Mogelijke samenwerkingen onderzoeken en kansen creëeren voor toekomstige samenwerking
- Blijven inzetten op goede samenwerking met Stichting Lambertuskerk Raamsdonk
- Modernisering en aantrekkelijker maken van kerkgebouw voor breder publiek
- Publiciteit creëeren
- Ontwikkeling nieuwe plannen, kansen en verbreding verkenning evenementen

7.Financieel Jaarverslag
Staat van baten en lasten

