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Berichten uit het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Steun, Onderhoud en Restauratie van Historische 

Nederlandse Kerkgebouwen is in 2019 zo’n driemaal bijeen geweest. Twee 

belangrijke punten kwamen in de bestuursvergaderingen aan de orde: 

- in 2019 heeft de stichting een aanzienlijk bedrag gekregen uit de 

nalatenschap van mevrouw F. Brouwer, donateur van de stichting. Dit 

bedrag is door de stichting in grote dank aanvaard.  

- door het vrijkomen van deze gelden heeft het stichtingsbestuur besloten 

om gedurende een jaar, voor vier uur per week, een freelancer aan te 

trekken om de PR voor de stichting professioneler neer te zetten. Zo is 

zij belast met het organiseren van een nieuwe folder, verbeteren van de 

website, aanleggen van een pers- en relatiebestand en genereren van 

persaandacht. Uitgangspunt bij alle activiteiten is, om het 



donateursbestand zodanig te vergroten, dat uiteindelijk genoeg gelden 

aanwezig zijn om financiële ondersteuning bij de restauratie van kerken 

te gaan geven – datgene waarvoor de stichting in 2011 is opgericht. 

De medewerkster is per 1 oktober 2019 met haar werkzaamheden voor 

de stichting gestart en voert op regelmatige basis overleg met het 

bestuur.  

 

Het bestuur mist op dit moment een secretaris en een plaatsvervangend 

voorzitter, en zal blijven uitzien naar een mogelijke aanvulling op het 

bestaande bestuur. 

 

Contacten met de donateurs 

In het laatste kwart van 2019 is een schrijven naar de donateurs uitgegaan 

omtrent betaling van de donateursgelden over 2019. Helaas is het 

adressenbestand enigszins verouderd, en van een aantal donateurs bleek het 

juiste adres niet meer te traceren. Er is begonnen met het verzamelen van 

emailadressen van de donateurs, zodat in de toekomst zoveel mogelijk 

correspondentie langs digitale weg kan plaatsvinden, om kosten te besparen. 

Een aantal donateurs reageerde hier al positief op, maar ook in 2020 zullen we 

doorgaan met het verzamelen van deze emailadressen.  

 

Activiteiten 

Een aantal zaken, zoals het laten ontwerpen van een logo en het verbeteren van 

de website, opzetten van een persbestand, zijn in het laatste kwart van 2019 

door de freelancemedewerker in gang gezet. Deze activiteiten worden in 2020 

voortgezet en/of verder uitgewerkt.  
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