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Inleiding 
De Dorpskerk in Bathmen is een Rijksmonument, en daarmee belangrijk historisch 
erfgoed.  Reeds in de 12e eeuw was er sprake van een kerkgebouw “op enen hogen 
roggekamp”, op nog steeds dezelfde plaats als anno nu. De huidige kerk, met name 
het koorgedeelte en de toren, dateert uit de 15e eeuw. Sinds haar ontstaan staat de 
kerk in het centrum van het dorp. ‘Bathmen laat de kerk al eeuwen in het midden’. 
Het is aan ons om deze kerk, het gebouw en haar omgeving te behouden, én te 
bewaren voor generaties na ons. En behouden betekent ook: onderhouden. 
Herstellen van optredende veroudering, slijtage, verval. Maar ook gebruiken! 
Behouden dus, voor de kerkgemeenschap, voor het dorp! 
 
 
Visie 
Het behoud van een gebouw wordt bevorderd door het goed te gebruiken. In 
Bathmen is het gebruik van de Dorpskerk altijd de zorg en de verantwoordelijkheid 
geweest van de kerkgemeenschap. Ook overheden zijn zich bewust van het belang 
van monumenten van cultuurhistorische waarde en van het belang ervan voor de 
samenleving, nu en in de toekomst. Dit behoud en daarmee het noodzakelijke 
onderhoud gaan draagkracht en middelen van de gemeente te boven. Ook 
ondersteunende fondsen en andere overheidsmiddelen zijn niet toereikend. Zowel de 
kerk als de dorpsgemeenschap zijn zich daarvan heel goed bewust. Terecht! 
 
De hedendaagse visie op de toekomst van een historisch, monumentaal kerkgebouw 
is gaandeweg ontstaan. Het gebruik van monumentale kerkgebouwen door de 
samenleving in brede zin is de afgelopen decennia toegenomen. De steeds hogere 
kosten van onderhoud en exploitatie werden in de afgelopen jaren voor alleen de 
kerkelijke gemeente steeds moeilijker op te brengen. Gebruik en verhuur voor andere 
doeleinden en activiteiten, maar wel passend bij en verenigbaar met het karakter en 
de betekenis van het gebouw, kan extra inkomsten generen. 
 
 
Missie 
Vanuit deze visie op de toekomst van het kerkgebouw en gezien de wens het 
Monument open te stellen voor gebruik door de samenleving, zijn in Bathmen 
initiatieven ontstaan. In dit kader is 10 jaar geleden, in afstemming met het 
kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Bathmen, de Stichting Vrienden van het 
Monument Dorpskerk opgericht. 
 
 
Stichting 
Uit onderzoek bleek dat (zoals ook reeds elders ervaren) het oprichten van een 
Stichting de beste kansen op succes biedt.  



Overwegingen daarbij zijn: 
 

• het gebouw is behalve plaats van samenkomst van de kerkelijke gemeente 
ook een beeldbepalend monument in het hart van het dorp. 

• een onafhankelijke Stichting biedt kansen op een breed draagvlak bij de 
bevolking. 

• de mogelijkheid tot het stimuleren en ontwikkelen van ruim gebruik voor 
maatschappelijke, culturele en andere activiteiten. 

• gebruik van het kerkgebouw, ook buiten de zondagen, biedt meer kans op 
donaties (door “Vrienden”) en bijdragen van sponsoren.  

• verantwoordelijkheden en risico’s voor bestuursleden van de Stichting worden 
op deze wijze beperkt. 

 
De Stichting Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen heeft (zie artikel 2 van 
de Akte van Oprichting, d.d. 26-05-2011) ten doel: 

A. het financieel ondersteunen van de Dorpskerk. 
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
C. De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

 
Het open stellen van de Dorpskerk voor niet-kerkelijke activiteiten betekent 
bovendien dat het gebouw voor anderen, niet direct kerkelijk betrokkenen, als 
toegankelijker wordt ervaren. Tal van mogelijkheden zijn denkbaar om de kerk meer 
ván en vóór het dorp te doen zijn: culturele en maatschappelijke bijeenkomsten zoals 
concerten, exposities, lezingen, gesprekken/discussies, en ook “rouw en trouw”, 
jubilea, familievieringen enz. 
 
Deze mogelijkheden worden inmiddels steeds vaker benut. 
De daarmee verworven gelden worden gebruikt voor de instandhouding van het 
Monument. 
 
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn bij de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting (binnen daarvoor geldende regels). 
 
 
Bestuur  
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 personen. Eén 
bestuurslid wordt benoemd door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Bathmen-Okkenbroek. De overige bestuursleden worden voorgedragen en benoemd 
door het Stichtingsbestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 
jaar. Zij zijn maximaal 2 termijnen herbenoembaar.  
Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen voor deeltaken of opdrachten 
voor een bepaalde termijn. 
Bestuursleden ontvangen voor het uitvoeren van hun bestuurstaken geen 
vergoeding. 
De Stichting kent een Comité van Advies/Aanbeveling. Leden van dit Comité kunnen 
gevraagd of ongevraagd het bestuur van advies dienen. 
 



Donaties, Giften, Ondersteuning 
De Stichting werft “Vrienden” (natuurlijke personen), die het doel en werk van de 
Stichting met een periodieke/ jaarlijkse donatie (20 euro of meer) ondersteunen. 
Daarnaast kent de Stichting Sponsoren (rechtspersonen, bedrijven/organisaties) die 
middels periodieke (jaarlijkse) sponsoring (50 euro of meer) ondersteunen. 
Geldelijke steun in de vorm van donaties, legaten, giften, eenmalig of periodiek, is 
eveneens van harte welkom. 
Jaarlijks verstrekt de Stichting aan Vrienden en andere geldgevers een financieel 
overzicht en legt daarmee verantwoording af. 
 
Activiteiten 
De Stichting zet zich in om zoveel mogelijk Vrienden, Sponsoren en andere fondsen 
die financieel kunnen bijdragen, te verwerven. Daarnaast tracht zij regelmatig door 
acties en speciale activiteiten extra middelen te generen voor de doelen zoals 
geformuleerd in de statuten. 
 
Communicatie en PR 
Om de Dorpskerk en het doel van de Stichting bekendheid te geven, gebruikt de 
Stichting diverse communicatie- en promotiemiddelen, zoals een periodiek bericht 
aan de Vrienden, een informatieve website en participatie in kerkelijke en dorps- 
promotionele activiteiten. 
Ook gaat de Stichting na hoe de verhuur en het “doordeweekse” bredere gebruik van 
het kerkgebouw nog meer bevorderd kan worden. 
Vanzelfsprekend bestaat er nauwe samenwerking en overleg met het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. 
 
 
 
 
 
 
 


