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Inleiding
De Protestantse gemeente Best, Oirschot en de Beerzen heeft twee
kerkgebouwen in haar bezit en heeft na intern beraad de zorg van één van
die twee gebouwen overgedragen aan een speciale stichting. Op 20
december 2019 is opgericht de stichting “Het Boterkerkje”. Na een
voorbereiding van een half jaar is het beheer effectief per 1 januari 2020
aan de Stichting over gedragen. de Protestantse gemeente Best, Oirschot
en de Beerzen heeft en behoudt het recht om 2 mensen uit haar midden
zitting te laten nemen in het bestuur van de stichting. De overige
bestuursleden zijn mensen die sterk verbonden zijn met de Oirschotse
gemeenschap.
Het belangrijkste oogmerk van de Stichting is het verantwoord en
doelmatig beheer van het Boterkerkje, dat het oudste (rijks)monument
van Oirschot is en wellicht van de hele regio.
Het beleidsplan 2020
Dit beleidsplan beschrijft hetgeen het bestuur van de Stichting het
komende jaar wil realiseren. Tegen het einde van 2020 zal het bestuur
een vervolg hierop vaststellen voor de jaren 2021 t/m 2023. In dat plan
kunnen de ervaringen van 2020 worden verwerkt.
Missie
De stichting “het Boterkerkje” zorgt voor een goed beheer van het
Boterkerkje, zodanig dat het in minimaal de huidige staat voor de
volgende generaties wordt bewaard als onderdeel van het culturele
erfgoed. In de nabije toekomst moet het Boterkerkje qua beheer en
exploitatie in de top staan van de monumenten in Brabant en beschikken
over een grote aantrekkingskracht.
Visie
In de afgelopen eeuwen heeft het Boterkerkje vanaf het ontstaan
diverse wijzigingen in bouwstructuur ondergaan en het is van belang te
bepalen hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Uiteraard
moeten de belangrijke historische elementen behouden blijven maar
onderzocht moet worden hoe er door aanpassingen nog meer waarde
aan het gebouw kan worden toegevoegd.
Doelstelling
Om de missie waar te kunnen gaan maken stelt het bestuur zich de volgende
doelstellingen:
• Organiseren van kennis over het gebouw en vooral wat nodig is om de
kwaliteit ervan te borgen en zo mogelijk te vergroten
• Het organiseren van een groep mensen die met passie voor het gebouw
het optimale beheer en positieve exploitatie ervan met woord en daad
willen ondersteunen.
• Het op de kaart zetten van het Boterkerkje en er voor een breed
publiek een “place to be” van maken.
• Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld (in overleg met de
omgeving) wat in de verdere toekomst de functie moet zijn van het
Boterkerkje en wat er daarvoor aan kwaliteit toegevoegd moet
worden.
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Strategie
Het Rijksmonument het Boterkerkje neemt binnen het monumentale
Oirschot een bijzondere plaats in. Het is gebouwd door de kanunniken
van het Kapittel begin 12e eeuw en is dus al bijna 1000 jaar drager van de
cultuurhistorie van Oirschot.
Het is dus van belang dat er voor het beheer veel kennis, menskracht en
middelen worden georganiseerd. Om de middelen te organiseren zal de
kerk zoveel mogelijk worden verhuurd/geëxploiteerd en zal daarvoor
ook geschikt(er) gemaakt moeten worden, inclusief extra outillage.
Tevens zullen diversen fondsen en potentiele sponsoren benaderd
worden om het groot onderhoud voor elkaar te krijgen en aanvullende
outillage aan te kunnen schaffen. En tenslotte zal aansluiting gezocht
worden bij partijen die expertise hebben inzake beheer van monumenten.
Die strategie dient gereed te zijn tegelijk met en verwerkt te worden in
het Beleidsplan 2021 t/m 2023.
Ook zal een gesmeerde PR-campagne opgezet worden.

Huidige situatie en lopende acties
Op dit moment staat de organisatie nog in de kinderschoenen en gaat de
energie vooral zitten in het opzetten van een organisatie en het
aantrekken van clientèle voor de verhuur.
Er zijn al bijeenkomsten geweest met potentiele ondersteuners voor het
verhuur en klein onderhoud.
Ook is de website gereed waarbij aangetekend moet worden dat die de
komende tijd nog verder zal worden verbeterd en uitgebouwd. Ook is er
een Facebook pagina.
Voor de outillage (waaronder de inrichting) zullen zaken worden
aangeschaft die passen bij de exploitatiemogelijkheden: trouwen,
afscheid nemen, vergaderen en houden van feesten, recepties, lezingen en
concerten.
De situatie (“markt”) in Oirschot is zodanig, dat er meerdere locaties zijn
waar mensen (deels) voor gelijke thema’s ruimte kunnen huren. Het is dus
zaak voldoende onderscheidend te zijn. Tevens is het bestuur in gesprek
met die locaties teneinde te zorgen dat er alleen op kwaliteit zal worden
onderscheiden/geconcurreerd.
Organisatie
De stichting “Het Boterkerkje” heeft nu een bestuur van 5 personen, die
daarvoor geen vergoeding ontvangen . Eenieder heeft passie voor het
Boterkerkje en is daardoor 100% gecommitteerd aan de missie en de
beleidsdoelen.
De stijl en werkwijze van het bestuur is tweeledig: het bedenken van een
werkende strategie maar ook met woord en daad leiding geven aan de
vereiste processen die nodig zijn voor het waarmaken van haar
doelstellingen.
Binnen het bestuur zijn bij elk bestuurslid bijzondere taken belegd, die
(deels) gelinkt gaan worden aan de organisatie.
Daaronder moet gaan functioneren een structuur van de werkgroepen
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voor het begeleiden van de (verhuur-)events, het onderhoud van het
gebouw, het onderhoud van de tuin en de PR. Hiermee hopen we maximaal met
zelfwerkzaamheid goede resultaten te bereiken ondanks de (voorlopig)
beperkte middelen. De concrete verhuurcontacten (voor afspraken en
afrekening) lopen voorlopig nog via het bestuur teneinde maximaal
ervaring op te doen en zo de organisatie voor de toekomst in te kunnen
richten (vast te leggen in beleidsplan).
Het bestuur wil graag kunnen beschikken over de ANBI-status om
gemakkelijker sponsoren te werven.
Financiën
De penningmeester is de “uitvoerder” van het financiële proces. Hetr
beleidsplan vertalen in een (meerjaren)begroting, beheersen en
administreren van kosten en van inkomsten en opstellen van de
jaarafrekening. Echter: de begroting wordt onder verantwoordelijkheid
van het volledige bestuur vastgesteld en ieder bestuurslid is mede
verantwoordelijk voor het behalen van de in de begroting opgenomen
financiële doelen, waarbij de penningmeester adequaat moet signaleren en
communiceren.
Voor één extra bestuurslid wordt de mogelijkheid georganiseerd mee te
kunnen kijken op de bankrekeningen en de jaarcijfers zullen worden
opgesteld door een onafhankelijk persoon op grond van de administratie
van de penningmeester.
De penningmeester en de secretaris zullen zich onder meer doorlopend
bezig houden met fondswerving en zoeken naar donateurs.
Gegevens organisatie
Bezoekadres: Vrijthof 3 5688 AE Oirschot
Correspondentie: Lopensestraat 3 5688 MK Oirschot
Email: info@hetboterkerkje.nl
Website: www.hetboterkerkje.nl
KVK nr:76709132
Bankrek: NL66 RABO 0351 3280 17
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