
Beleidsplan Stichting ter behoud Krabbendammer erfgoed 
Kamer van Koophandel: KvK 60587687 
Adres: Kerkpad 151749CW Warmenhuizen 
 
Excerpt Statuten 
Artikel 2 - Doel - - - - 
1. De stichting heeft als doel:  

a. de verwerving, het beheer, het onderhouden en in goede staat houden van de 
gereformeerde kerk te Krabbendam, gemeente Schagen; 

b. de exploitatie van de gereformeerde kerk te Krabbendam;  
c. het verwerven, beheren, onderhouden en in goede staat houden van 

Krabbendammer erfgoed;  
d. de exploitatie van dit Krabbendammer erfgoed; 
e. het behouden van gebouwen bedoeld onder a en c of gebouwen die hieraan 

dienstbaar zijn of daarmee verbonden zijn;  
f. het stimuleren van de religieuze functie en de sociaal maatschappelijke functie 

van het gebouw; 
g. gedurende de periode van het bestaan van de huidige kerkgemeenschap van de 

gereformeerde kerk Krabbendam deze kerkgemeenschap het gebouw om niet te 
laten gebruiken indien en zolang dit mogelijk is en het verrichten van al hetgeen 
met het vorenstaande verband houdt daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut.  
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;  

a. het beschikbaar stellen van het gebouw (de gebouwen) voor zowel religieuze als 
culturele evenementen;  

b. het organiseren van diverse activiteiten, waarbij in het gebruik en de exploitatie 
zo mogelijk voorrang zal worden gegeven aan kerkelijk gebruik op zondagen en 
algemeen erkende Christelijke feestdagen; 

c. het verwerven van financiele middeien, zoals - maar niet beperkt tot - het 
werven van fondsen, donaties, giften, subsidies, legaten en erfstellingen en het 
verrichten van a! hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn 
 

Bestuur 
Oskar Verkammen uit Warmenhuizen 
Peter Gispen uit Schoorldam 
Aart Jonker uit Krabbendam 
Yasmin Hemke uit Krabbendam 
 
Inkomstenwerving 
a. Donateurs: er is een vaste groep van donateurs die de Stichting steunen. De groep 

wordt actief onderhouden en uitgebreid. Regelmatig wordt de groep op de hoogte 
gehouden van activiteiten, het onderhoud van het onroerend goed en alle andere 
wetenswaardigheden. De donateurs steunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage. 
 



b. Sponsors: de meeste bedrijven uit de directe omgeving van de stichting zijn 
aangeschreven en een aantal van hen sponsort de stichting middels een geldelijke 
jaarlijkse bijdrage. In ruil wordt hun naam vermeld op de website en daar waar mogelijk 
worden werkzaamheden uitbesteed aan lokale sponsoren 
 

c. Er wordt jaarlijks een cyclus van lezingen en concerten georganiseerd. Toeschouwers en 
deelnemers kunnen toegangskaarten kopen. Een overzicht van alle georganiseerde 
lezingen en concerten is te vinden op de website van de stichting onder het menu 
Lezingen.   
 

d. Verschillende verenigingen maken gebruik, tegen betaling, van het gebouw van de 
Stichting. Zo bieden wij onderdak aan het gemengde koor, yoga club, klaverjasclub, 
toneelvereniging, damesclub. Ook zijn de afzonderlijke ruimte te huur voor 
vergaderingen, bruiloften, begrafenissen en andere bijeenkomsten 
 

e. Bijdragen door instellingen. We verwerven actief gelden bij de lokale en regionale 
overheid en andere instanties (monumentensubsidie) voor het onderhoud van het 
onroerend goed.  
 

 
Onderhoud: 
Onderhoud van het onroerend goed is verreweg de grootste kosten post op de jaarlijkse 
begroting. Wij zijn er trots op dat er goed onderhoud wordt gepleegd en dat er geen sprake 
is van achterstallig onderhoud. Hieronder een globaal overzicht van al het onderhoud van 
de afgelopen jaren: 

a. In 2016 ramen dakkapel en hout zijwang kosterswoning vervangen, houtwerk gootlijst 
woonhuis en centrum vervangen. Zoldervloer centrum platen op gekomen. Onderdorpel en 
neuten voordeur woning vervangen, bovenlicht woonhuis vervangen.  

b. 2017 houtworm kerk en centrum behandeld, vlizotrap toneel vervangen, buiten en binnen 
schilderwerk uitgevoerd.  

c. 2018 enkele werkzaamheden aan het dak uitgevoerd. Muurankers hersteld en metsel en 
voegwerk hersteld. Dakgoten deels vervangen, dakschot aangepast. 

d. 2019 Vervanging schuur in tuin door nieuwe schuur. Aanleg Jeu de Boules baan.  
e. 2020 vervanging warm water voorziening, noodverlichting,  

 


