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1. Inleiding 

In 1995 werd de stichting Vrienden van het Vredeskerkje opgericht. 
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2024  
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte 
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.  



 

 

 
 

 

2. Visie en Missie 

 
2.1 Visie 
Het bestuur van stichting Vrienden van het Vredeskerkje vindt dat het 
Vredeskerkje in Bergen aan Zee behouden moet blijven als cultureel en 
maatschappelijk centrum van het kustdorp. Zij baseert haar functioneren 
voornamelijk op de statuten van de stichting. Daarin wordt onder meer gesteld: 
a. “Het doel van de stichting is: het bevorderen en financieel ondersteunen van  
      activiteiten met betrekking tot- en in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee. 
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de   
      ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.” 
 
 
2.2. Missie 
De doelstelling van onze stichting is om culturele activiteiten in het kerkje te 
bevorderen en financieel te ondersteunen. Tevens wil de stichting ook – indien 
nodig – een financiële bijdrage leveren aan het behoud van het gebouw zelf als 
historisch en cultureel erfgoed in Bergen aan Zee. 
 

3. Ambities 

 
3.1 Projecten 
Ook in de periode 2021 tot 2024 willen wij concerten en lezingen verzorgen.  
Wij blijven dat doen in nauwe samenwerking met de stichting Kunstgetij. 
Tevens zorgen wij voor kunstexposities onder andere in samenwerking met 
Kunstenaars Centrum Bergen. 
Om een groot publiek te informeren over de geschiedenis en het 
maatschappelijk belang van het kerkje, verzorgen wij in de zomermaanden 
openstellingen van de kerk. Daarbij wordt uitleg gegeven via woord en beeld 
over de geschiedenis en het functioneren van het Vredeskerkje. 
Het aanpassen van de apparatuur en voorzieningen in de kerk is in onze ogen 
een belangrijk project. Hierdoor stimuleren wij het gebruik van de kerk voor 
allerlei culturele en maatschappelijke samenkomsten. 
 
 



 

 

 
 

 

3.2 Verantwoording 
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel 
jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 
Onze boekhouding en financiële situatie worden jaarlijks bekeken en 
beoordeeld door twee van onze donateurs. 
 
 
3.3 Fondsenwerving 
Onze stichting wordt financieel gedragen door onze donateurs (Vrienden). Op 
dit moment hebben wij een kleine 300 Vrienden die wij bij het kerkje 
betrokken houden door hen driemaal per jaar d.m.v. nieuwsbrieven op de 
hoogte te houden van ons werk. Daarnaast geven wij maandelijks een digitale 
brief uit met daarin het culturele programma voor die periode. Elke januari 
organiseren wij een nieuwjaarsborrel voor de bewoners van Bergen aan Zee en  
proberen bij die gelegenheid nieuwe bewoners in interesseren in het 
donateurschap van de stichting. 
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij jaarlijks onze 
donateurs aanschrijven en proberen hen onder andere d.m.v. ‘periodieke 
giften’ voor langere termijn bij ons werk betrokken te houden. 
 

4. Kansen & Bedreigingen 

 
Kansen 
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstellingen, is 
het bijzondere en karaktervolle kerkgebouw. De situering midden in het 
prachtige duingebied en het verhaal achter haar ontstaan, intrigeert veel 
bewoners en (internationale) bezoekers van Bergen aan Zee. Mede hierdoor 
blijft het aantal Vrienden van het kerkje door de jaren heen stabiel en zorgt 
voor een goede financiële basis. 
 
 
Bedreigingen 
Door de vanwege de corona-pandemie opgelegde beperkingen, zijn in dit 
afgelopen jaar de inkomsten van de kerk (huwelijksvoltrekkingen, verhuur voor 
concerten en lezingen etc.) sterk teruggelopen. Daarnaast zijn het onderhoud 



 

 

 
 

 

en restauratie van het gebouw niet aflatende kostenposten die zonder de 
steun van onze stichting moeilijk op te brengen zijn. 
Een ander aandachtspunt is het op peil houden van het aantal bestuursleden 
en zorgen voor enthousiaste opvolgers.  
 

5. Strategisch stappenplan 

 
In 2020 hebben wij extra financiële  hulp aan onze donateurs gevraagd en ook 
gekregen. Ons streven is sterk en slagvaardig uit de corona-crisis te komen. 
Met de extra gelden willen wij de audio/visuele middelen en de belichting in de 
kerk verbeteren. Het gedetailleerd definiëren van deze verbeteringen en het 
aanbesteden van het werk willen wij dit voorjaar voltooien. 
Zo gauw de mogelijkheden er zijn, zullen wij weer beginnen met het inzetten 
van het kerkje voor concerten, huwelijken, lezingen en exposities. 
 
 
Fondsenwerving 
Naast de steun van onze donateurs (onze Vrienden) zullen wij onderzoeken hoe 
wij vanuit het bedrijfsleven eventuele sponsoring kunnen krijgen. Verder zullen 
we trachten voor het onderhoud van het gebouw subsidie te krijgen vanuit 
gemeentelijke- of provinciale overheidsbronnen.  
  
Projectvoortgang en verantwoording 
Via website, nieuwsbrieven en cultureel programma zullen we onze donateurs 
op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.   
 
 
 
 
Bestuurlijke zaken 
Sinds de oprichting zijn de statuten van de stichting nauwelijks geactualiseerd. 
Op korte termijn wil het bestuur nagaan of deze wellicht aanpassing behoeven. 
 



 

 

 
 

 

6. Slot 

De stichting Vrienden van het Vredeskerkje is een breed gedragen organisatie. 
Onze basis is en blijft de grote groep Vrienden die met ons van mening is dat 
het kerkje in Bergen aan Zee het culturele en maatschappelijke hart van het 
dorp vormt. Haar voortbestaan is voor het dorp zelf en voor de 
aantrekkingskracht voor bezoekers, van groot belang. Gelukkig kunnen wij 
rekenen op advies en steun van de lokale overheid en de samenwerking met 
Kunstenaars Centrum Bergen  en de stichting Kunstgetij. 
 
Deze gezamenlijke betrokkenheid geeft ons de overtuiging dat het 
Vredeskerkje ook in de toekomst haar rol in de samenleving zal blijven 
vervullen. 
 
 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vrienden van het Vredeskerkje op  
20 december 2020. 


