Beleidsplan Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht,
voor de periode 2018 tot en 2023.
De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht, hier na te noemen “de stichting”,
stelt zich volgens haar statuten ten doel om:
a. alle kerkelijke gemeenten met een protestantse denominatie in Zuid-Holland, Noord-Holland
beneden het Noordzeekanaal en Utrecht behulpzaam te zijn en bij te staan in zaken van
restauratie, herstel en onderhoud van gebouwen, van tot die gebouwen behorende orgels,
meubilair en verdere zaken, alsmede van begraafplaatsen met toebehoren;
b. andere eigenaren/bezitters van daarvoor in aanmerking komende gebouwen met bijbehorende
zaken en van van begraafplaatsen met toebehoren – zulks ter beoordeling van het bestuur van
de stichting – behulpzaam te zijn en bij te staan in zaken als onder a is vermeld;
c. de onder a. en b. genoemden te adviseren en bij te staan terzake van haar belangenbehartiging
op het gebied van kerkelijke gebouwen in de meest ruime zin van het woord;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Andere beleidsvoornemens:
a. colleges van Kerkrentmeesters adviseren terzake van alle relevante subsidieregelingen met
betrekking tot instandhouding van kerkelijke erfgoederen;
b. op aktieve wijze een rol spelen in het benaderen van landelijke-, provinciale- en gemeentelijke
politieke lichamen teneinde door middel van netwerken te bereiken dat er meer gelden
beschikbaar komen voor de instandhouding van kerkelijk erfgoed;
c. in samenwerking met andere organen op provinciaal niveau aandacht besteden aan religieus
erfgoed in de meest ruime zin;
d. advies geven op alle voorkomende vragen van kerkelijke gemeenten met betrekking tot
instandhouding van onroerend en roerend kerkelijk erfgoed;
e. kerkelijke gemeenten adviseren bij vraagstukken rond fusie van kerken met name als het gaat
om het afstoten van een al dan niet overtollig kerkgebouw en als een keuze gemaakt moet
worden welk kerkgebouw moet worden afgestoten;
f. in het verlengde van punt e. actief meedenken aan het vinden van een passende oplossing voor
de herbestemming van een af te stoten kerkgebouw;
g. kerkelijke gemeenten adviseren terzake van het verkrijgen van financiële middelen, benodigd
voor de instandhouding van onroerende zaken;
h. het informeren van de doelgroep van de stichting over het werk van de stichting in de vorm van
klassieke nieuwsbrieven op papier of op digitale wijze of via de website van de stichting;
i. trachten het bestand van donateurs van de stichting uit te breiden en daarbij tevens ruimte te
geven tot toetreding als donateur aan kerkelijke gemeenten, die niet behoren tot de
Protestantse Kerk in Nederland.

