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1. Inleiding
Dit is het beleidsplan van de Stichting Kerkje Middelie (SKM) en omvat de periode
2019-2022. De SKM is sedert 2013 eigenaar en exploitant van het kerkgebouw en
het erf van de Doopsgezinde Gemeente Middelie, een rijksmonument.
Doelstelling van de stichting is instandhouding van gebouw en uitstraling. Om dat te
bereiken organiseert en faciliteert de SKM meerdere activiteiten op sociaal en cultureel gebied. Verhuur van ruimten voor evenementen is belangrijk onderdeel van de
verwerving van noodzakelijke gelden om de doelstelling te bereiken.
Ook donaties, schenkingen en legaten vormen een bron voor inkomsten.
Tenslotte beheert de SKM een bescheiden vermogen dat vanuit de Doopsgezinde
gemeente Middelie is meegegeven voor noodzakelijke restauraties en onderhoud.
Kern van de activiteiten is herkenbaarheid voor de gehele lokale gemeenschap,
zonder daarbij ontwikkelingen in het sociaal-culturele domein uit het oog te verliezen.
Laten kennis maken met die ontwikkelingen is evenzeer een aspect van onze inzet.
Uitstraling naar de regio en verder is een welkom neveneffect van de inspanningen.
2. Termijn en doelstelling van het beleidsplan
De looptermijn van dit beleidsplan is 2019 tot en met 2021. Deze termijn is gekozen
omdat die periode lang genoeg is onze huidige ambities te concretiseren. Als horizon
is het effectief als moment die zelfde ambities te overdenken.
Periodiek worden de mogelijkheden voor (preventief) onderhoud en restauratie bezien en gelegd langs de financiële mogelijkheden. Deze missie, mede opgedragen
vanuit de schenkingsakte, is het primaire aandachtsveld voor het bestuur. Hoofdaspecten daarin zijn bestrijding/voorkoming lekkages en herstel/behoud van de juiste
uitstraling. Eind 2021 zou een kerk vrij van lekkage een mijlpaal zijn.
Op dit moment organiseert de SKM bijna 10 evenementen per jaar. Eind 2021 is de
doelstelling om dat jaar 12 tot 15 evenementen te hebben gerealiseerd.
De huidige organisatie bestaat uit een enthousiaste groep van ruim 30 vrijwilligers,
inclusief het bestuur. Streven is eind 2021 deze groep tenminste even groot te hebben, waar mogelijk met een lagere gemiddelde leeftijd.
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3. Visie en strategie
De SKM is beheerder en exploitant van de (voormalige) Doopsgezinde Kerk van
Middelie en Axwijk. Dit draagt er toe bij dat de SKM een plicht heeft en voelt het karakter van gebouw en uitstraling te handhaven en naar beste kunnen te verbeteren.
De ruimte die ons bij de overdracht van het kerkje is geboden, willen wij ten volle inzetten om gebouw en locatie ook te maken tot een aantrekkelijke locatie voor allerlei
evenementen en gebeurtenissen op sociaal, cultureel en ook religieus terrein. Maar
ook een ontmoetingspunt voor iedereen uit de lokale gemeenschap zonder restricties.
Niet alleen voor maar vooral met die lokale gemeenschap.
Draagvlak uitsluitend op lokale energie is echter niet voldoende om de gestelde doelen te halen. Zoeken van steun en inzet ook daarbuiten is integrerend onderdeel van
onze strategie.
Te denken valt daarbij aan onderzoeken van mogelijkheden tot subsidiering van projecten. Het met behulp van alle media, geschreven, gesproken en via internet, uitdragen van de pracht en sfeer van het kerkje en zijn mogelijkheden. En het bedenken en ontwikkelen van aansprekende ideeën om evenementen te organiseren.
4. Organisatie
De organisatie bestaat uit een bestuur van 6 leden, waarvan een lid gedelegeerd
vanuit de Doopsgezinde gemeenschap. Dit lid heeft een recht van veto op aangelegenheden rond gebouw en uitstraling zover deze het karakter aantasten.
Daarnaast zijn er circa dertig mensen actief op gebied van onderhoud, schoonmaak,
evenementen begeleiding en algemene ondersteuning.
Daarom heen is nog een groep die op afroep inzetbaar is voor klussen.
Alle betrokkenen zijn vrijwilliger en hun inzet is om niet.
5. Financiën
De financiën van de SKM bestaan uit een bescheiden vermogen geschonken bij de
overdracht en uitsluitend te besteden aan onderhoud en restauratie. Dit vermogen is
daarmee eindig. Gelden komen verder uit donaties, schenkingen en legaten. Tenslotte is een bron de verhuur van (delen) van de kerk voor evenementen en inkomsten uit kleine consumpties.
Subsidies buiten direct gebouw gebonden (BRIM) zijn er niet. Overweging is te bezien of verwerving een begaanbare weg is.
Uitbreiding van de huidige activiteiten en daaraan meer en breder bekendheid geven
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is de weg naar een bestendiger toekomst
Voor een verder overzicht verwijzen we naar de informatie elders op de website.
6. Het werven van gelden
Het werven van gelden bestaat uit de volgende activiteiten. Jaarlijks wordt binnen de
lokale gemeenschap een oproep verspreid voor donaties.
Periodiek wordt indien noodzakelijk en mogelijk, een beroep gedaan op regionale en
landelijke instanties voor subsidies in het kader van behoud Rijksmonumenten.
Overige gelden worden verkregen door verhuur en verkoop van consumpties bij
evenementen.
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