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1. Inleiding 
 
In 2009 is de Mariakapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede” herbouwd. Deze kapel is 
gebouwd onder toezicht van een broederschap i.o. De oorspronkelijke Mariakapel is 
in de jaren zeventig zonder duidelijke reden ineens verdwenen, hetgeen de 
broederschap voor de toekomst wil voorkomen. Om deze Mariakapel en de overige 
kerkelijke bezittingen in de wijk “De Veldmaat” te Haaksbergen voor de toekomst te 
behouden is op 14 juni 2013 deze broederschap omgezet tot Stichting Kerkelijk 
Erfgoed De Veldmaat. 
 
In dit beleidsplan geeft het bestuur aan welke werkzaamheden de Stichting Kerkelijk 
Erfgoed De Veldmaat zal verrichten, de manier waarop zij geld wil werven, hoe het 
beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding van middelen komt. 
 

2. Statutaire bepalingen/doel 
 
De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier 
aangehaald: 

- De Stichting heeft ten doel het behoud/de instandhouding van het historisch, 
cultureel, religieus en kerkelijk erfgoed, een en ander in de meest uitgebreide 
zin van het woord, in het bijzonder in de wijk De Veldmaat te Haaksbergen ten 
gunste van de Heiligen Bonifatius en Gezellenkerk, gelegen aan de 
Veldmaterstraat 61-63 en Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Vrede, gelegen op 
de hoek Velmaterstraat/Wagnerstraat, beiden te Haaksbergen, alsmede het 
behoud en het bevorderen van het gebruik van de Heiligen Bonifatius en 
Gezellenkerk voor kerkelijke, sociale en maatschappelijke doeleinden. 

 

3. Werkzaamheden van de Stichting 
 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 
activiteiten en evenementen in de krachtens de Monumentenwet beschermde 
Heiligen Bonifatius en Gezellenkerk, rekening houdend met de waardigheid van het 
gebouw. 
 
De Stichting start met een relatief klein vermogen, welke afkomstig is uit giften van 
de herbouw van bovengenoemde Mariakapel, en tot nu toe beheerd zijn door de 
broederschap. Via publiciteit zal de Stichting haar doelen en projecten onder de 
aandacht brengen en zodoende haar bekendheid uitbreiden. 
 
 



De Stichting zal voor het werven van gelden gebruik maken van: 
- subsidies van overheidsinstanties en particuliere instanties en donaties;  
- inkomen uit haar toekomende vermogen; 
- giften en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- opbrengsten van georganiseerde activiteiten; 
- alle andere verkrijgingen en baten. 
 

 

4. Beheer van het vermogen en de besteding ervan 
 
Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting en bepaalt de besteding van de 
middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Het bestuur kan voor de 
beoordeling en toetsing van de besteding gebruik maken van een klankbord groep. 
 
Jaarlijks legt de Stichting in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de 
besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat. 
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De leden van het bestuur en adviseurs genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden 
besteed overeenkomstig het doel van de stichting of een algemeen nut beogende 
instelling.  
 
 
Haaksbergen, 14 juli 2013. 


