
Beknopt beleidsplan Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum 

Geschiedenis 

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum is opgericht op 7 juli 2016 om het kerkelijk erfgoed 
van Jirnsum te behouden. Dit wordt o.a. bereikt door het gebouw van RK St. Marcuskerk te 
verwerven. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om de belangstelling voor de 
geschiedenis van het kerkelijk erfgoed in Jirnsum levendig te houden.  

1. Bestuursmodel: 

algemeen bestuur met 3-5  bestuursleden, allen vrijwilligers 

Bestuursleden per 7-7-2016 

- voorzitter: Willemke van der Meer-Calsbeek 

- secretaris: Rein de Wolff                                               

- penningmeester:  Frits Smidstra 

Aanvulling wordt nog gezocht 

De taak van het bestuur staat als volgt omschreven in het reglement: 

1. het stimuleren en onderhouden van de lokale belangstelling voor de 
doelstellingen en de plaatselijke bezittingen van de Stichting; 

2. het bezit van de Stichting exploiteren op een wijze die past bij de aard en 
ligging van het bezit; 

3. het werven van donateurs voor de Stichting; 

4. het werven van fondsen voor de instandhouding van de plaatselijke bezittingen 
van de Stichting 

5. het verrichten van klein onderhoud aan het bezit van de Stichting. 

2. Doelstelling  

- Behoud van het kerkelijk erfgoed in Jirnsum en de belangstelling ervoor in leven 
houden.  

Te bereiken door: overname van het niet meer voor de eredienst gebruikte gebouw van de 
RK St. Marcuskerk en pastorie. De Stichting mag het gebouw,, conform de in het reglement 
genoemde richtlijnen, verhuren voor: 

a. Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de kerkelijke gemeenten in het 
dorp. 

b. Prijs door de stichting te bepalen, inclusief schoonmaken. In de winter worden 
daarnaast de verwarmingskosten in rekening gebracht. 

c. Huwelijksdiensten: prijs door de stichting te bepalen, inclusief schoonmaken, 
verlichting en verwarming, exclusief organist en geestelijke.  

d. Begrafenisdiensten: alle kosten moeten worden vergoed. Prijs door de stichting 
te bepalen. 

e. Concerten: alle kosten moeten worden vergoed en zo mogelijk enige winst. 



f. Tentoonstellingen: alle kosten moeten worden vergoed en zo mogelijk enige 
winst. 

g. Voor andere aanvragen, waaronder die van andere kerkelijke gemeenten, wordt 
overlegd in het Bestuur.  

h. De Stichting zorgt er voor dat een huurder een verklaring tekent waarin hij de 
Stichting ontslaat van alle aansprakelijkheid voor eventuele schade door de 
huurder te lijden door het gebruik van de kerk en de Stichting vrijwaart voor 
eventuele claims van derden ter zake.  

                                                          

3. Inkomsten 

De Stichting heeft middelen verworven middels bijdragen voor instandhouding. 
Voorts zijn er  ontvangsten uit de exploitatie. Bovendien zal er een beroep worden 
gedaan op fondsen en donaties. 

 4. Ambitie 

-  Het beleid van de Stichting is er opgericht om het kerkelijk erfgoed in Jirnsum in 
stand te houden en de belangstelling ervoor levend te houden.  

- Toekomstig plannen: Nadenken over de toekomst van het kerkgebouw van de PKN-
kerk in Jirnsum dat ook zeer beeldbepalend is voor het dorp en momenteel niet 
meer gebruikt wordt. 

- Het beleidsplan zal eens in de twee jaar worden getoetst en eventueel aangepast   

Het bestuur 

Jirnsum, juli  2016 


