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Voorwoord
Het motto van dit beleidsplan voor de periode 2017-2020 is een uitspraak van de
Groninger cultuurhistoricus Johan Huizinga: ‘Als we cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen.’ De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Behoud van oude
Groninger kerken zien wij als onze kerntaak.
Wat betekent het om ‘te blijven scheppen’ als het om oude kerken gaat? Scheppen,
ofwel iets maken, is een menselijke handeling. Mensen hebben de kerken ooit gebouwd, mensen hebben ze door de eeuwen heen aangepast naar hun wensen, én
mensen hebben ze volop gebruikt.
In de periode 2017-2020 willen we met elkaar cultuur blijven scheppen. Juist omdat
dat de beste waarborg is voor draagvlak en betrokkenheid. Zodat we onze prachtige
kerken, unieke cultuurhistorische monumenten in het Groninger land, kunnen behouden. Als bakens van betekenis.
De maatschappij verandert razendsnel. Het is onze opgave om op een eigentijdse,
toekomstgerichte manier invulling te geven aan onze missie. Door de handen uit
de mouwen te steken en de handen ineen te slaan. Door nieuwe wegen te zoeken,
sterke allianties te smeden en samen uitdagingen aan te gaan. Door te streven naar
de hoogste kwaliteit in ons werk. En zo cultuur te scheppen.
In 2019 bestaat de stichting 50 jaar. In dat jaar zal onze visie op ‘bakens van betekenis’ op een veelkleurige en richtinggevende manier voor het voetlicht komen. In
het project ‘Op weg naar 2019’ wordt de nieuwe koers ingezet en het jubileumjaar
voorbereid. We maken daarbij gebruik van vijftig jaar ervaring, die de stichting heeft
gemaakt tot een van de toonaangevende monumentenorganisaties in Nederland.
Bestuur en directie van de Stichting Oude Groninger Kerken
Groningen, november 2016
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1	50 jaar Stichting Oude Groninger
Kerken
Ontstaan in 1969

gedragen door de dorpsbewoners die als externe vrij-

De Stichting Oude Groninger Kerken is opgericht in

willigers van alle gezindten het beheer van de kerk van

1969. De aanleiding was de deplorabele staat waar-

kerkelijke beheerders overnamen. Ook het financiële

in veel kerken toen verkeerden. De gloriejaren van

fundament is vanaf het begin ‘van onderop’ georga-

de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waren

niseerd, via donateurs en goede gevers. Zij hechtten

voorbij, de economische motor vertoonde haperin-

aan de waarden die de stichting vertegenwoordigde,

gen. Door mechanisatie en andere ontwikkelingen in

en waren trots op het prachtige en unieke kerkenland-

de landbouw trokken veel mensen uit de dorpen weg.

schap van Groningen. In het algemeen hadden politici

Voor de kerken, die toch al te kampen hadden met de

en beleidsmakers in Groningen in die periode weinig

versnelde secularisatie na de Tweede Wereldoorlog,

op met kerken en lokale of regionale identiteit, de po-

was deze ontwikkeling desastreus. Bovendien was

litiek hield zich de eerste jaren vooral afzijdig. Pas in

er sprake van verregaande liturgische vernieuwing

de jaren tachtig zag men, eerst nog met grote terug-

in de roerige jaren zestig, en vonden mensen dat de

houdendheid en zuinigheid, het maatschappelijke be-

oude gebouwen hadden afgedaan voor de eredienst.

lang van de stichting. Er kwam een kleine structurele

Het onderbrengen van de oude kerken in een aparte

subsidie van de provincie.

stichting gaf ruimte voor de bouw van nieuwe kerken,
in nieuwe wijken. De monumentale waarde van oude

Werken aan maatschappelijk draagvlak

kerken werd vanuit de overheid erkend, het waren

In 1969 plaatste het eerste bestuur van de stichting

immers rijksmonumenten. Behoud, onderhoud en be-

‘het wekken van belangstelling’ vooraan in de statu-

heer werden echter gezien als verantwoordelijkheid

taire doelen. Vanaf het eerste uur heeft het bestuur

van de samenleving als geheel. Het gezag over het

door middel van publicaties en excursies gewerkt aan

kerkgebouw werd daarmee fundamenteel gewijzigd.

het vergroten van de waardering. Bij de publicaties

De toekomst van de oude kerken werd in handen van

werd een wetenschappelijk, maar zeker ook een pu-

de maatschappij gelegd.

blieksvriendelijk niveau nagestreefd. Daarmee legde
het bestuur de basis voor de veel bredere maatschap-

Aard van de organisatie: particulier en

pelijke erkenning van religieus erfgoed in onze tijd.

seculier

Het bestuur wist zelfs de nationale televisiezender te

De Stichting Oude Groninger Kerken werd opgericht

interesseren om het probleem van de Groninger ker-

als cultuurhistorische organisatie. De stichting werd,

ken naar voren te brengen. Een effectieve oneliner

zoals paste bij die tijd, georganiseerd ‘van onderop’;

‘Red de Groninger Kerken’, beelden van vervallen ker-
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ken, van duiven die in en uit een gesloten kerk vlogen

deweer. Als het gaat om gebruik vinden we aan de ene

en er nestelden, en van de boom die in het koor van

kant van de waaier (bijna) commercieel draaiende lo-

de eerste verworven kerk groeide, deden hun werk.

caties van BLG , aan de andere kant zien we het pure

De donateurs stroomden toe. De urgentie was aan-

non-profit beheer op basis van volledige vrijwillige

getoond, het eerste bescheiden maatschappelijke

inzet van dorpsbewoners. Tussen deze vormen zijn er

draagvlak was gelegd.

diverse varianten.

Groei en ontwikkeling

Toekomstbestendige financieringsmodellen

In de jaren die volgden heeft de Stichting Oude Gro-

De laatste jaren is onze collectie fors gegroeid. De

ninger Kerken veel gedaan en bereikt. Er werden al

Stichting Oude Groninger Kerken heeft van begin af

snel spraakmakende resultaten geboekt. De eerste

aan voor zijn instandhoudingsopgave gekozen voor

grote restauratie vond plaats binnen één jaar na de

een financieringsmodel primair gebaseerd op rijks-

oprichting van de stichting. Steeds meer kerken, en

regelingen en -subsidies voor monumenten, bijdra-

ook andere objecten, kwamen in ons bezit. We kre-

gen van cultuurgerelateerde fondsen en schenkingen

gen meer donateurs en meer actieve vrijwilligers, die

van particulieren. Hiernaast vormen de gelden van de

zorgden voor een enorme toename van het aantal cul-

voormalige kerkeigenaren (de bestemmingsreserves),

turele evenementen in en rond onze kerken. Belang-

die bij de eigendomsoverdracht met de kerk meeko-

rijke monumenten werden in goede staat gebracht en

men, een financieringsbron voor de eigen bijdragen in

daarmee behouden. Passend gebruik van de kerken

restauratie- en onderhoudsprojecten.

had zichtbaar positieve effecten op de lokale gemeen-

Voor activiteiten op het gebied van promotie, dona-

schappen. De kerken werden weer de oude, fraaie

teurswerving en -binding, (nieuw) gebruik en educatie

middelpunten van de dorpen. Het kerkelijk gebruik

werden, naast forse eigen investeringen, ook midde-

keerde in een aantal gevallen in bescheiden vorm te-

len gezocht bij overheden en fondsen.

rug. Vele vormen van samenwerking en partnerschap

Successen op het gebied van de fondswerving op alle

ontstonden.

beleidsterreinen konden in de afgelopen jaren worden
geboekt dankzij de steeds professioneler opererende

Brede waaier van gebruik

bureau-organisatie. Dat de stichting een financieel

In de loop der jaren is er een steeds bredere waaier

sterk fundament heeft, is nodig om ook op lange ter-

aan vormen van gebruik van kerken ontstaan. Vanaf

mijn het omvangrijke bezit in stand te kunnen houden

halverwege de jaren tachtig is de Stichting Der Aa-kerk

en de inzet op vergroting van draagvlak, educatie en

Groningen onze dochterorganisatie, met een gedeeld

bevordering van het gebruik te continueren.

bestuur en directie. Vanaf 2006 is Bijzondere Locaties
Groningen b.v. (BLG) operatief; onze professionele
verhuurorganisatie voor de Der Aa-kerk, de remonstrantse kerk, de kerk van Leegkerk, de kerk van Klein
Wetsinge en als promotor voor De Amshoff in Kiel-Win-
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Kengetallen
In haar vijfenveertigjarig bestaan heeft de SOGK veel gedaan en bereikt.
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Professionele Organisatie voor

De kerk in zijn omgeving

Monumentenbehoud

Lag aanvankelijk onze focus primair op het behoud

In 2013 werden we door de minister van Onderwijs,

en herstel van de monumentale kerken, al snel be-

Cultuur en Wetenschap (OCW) aangewezen als profes-

steedden we ook aandacht aan de fysieke omgeving

sionele organisatie voor monumentenbehoud (POM).

van de kerk. Het groen, het kerkhof, de bijgebouwen

Als POM mogen wij sterk vereenvoudigde subsidie-

en de omliggende ruimte vormen omgevingselemen-

aanvragen voor monumenten indienen, die voorrang

ten die vaak ook cultuurhistorisch van betekenis zijn.

krijgen bij de subsidietoekenning in geval van over-

De bijzondere kwaliteit van de Groninger kerken – de

vraag. Met deze subsidies kunnen we het meerjaren-

bakens in ons landschap – schuilt in veel gevallen in

onderhoud van onze rijksmonumenten waarborgen.

die combinatie; waarbij aandacht voor alle aspecten

In 2018 wordt de regeling geëvalueerd. Mocht dit lei-

in samenhang meerwaarde oplevert. Een goed voor-

den tot een verhoging van de eigen bijdrage in deze

beeld zijn de acht kerken aan de Waddenrand, die on-

subsidieregeling, dan heeft dit grote gevolgen voor de

der de naam ‘Landmerken’ gezamenlijk worden gepre-

financiering van onze totale instandhoudingsopgave.

senteerd aan het publiek. Bij elk van deze kerken is
een bijzonder uitkijkpunt gerealiseerd en wordt toeris-

Behoud: traditie en vernieuwing

tische informatie gepresenteerd met behulp van nieu-

Onze kerken tonen allerlei specifieke sporen uit voor-

we techniek in combinatie met modern design. Er zijn

bije eeuwen. Sporen die we vooral vinden in bouw,

geocaches en ommetjes. De stichting heeft op meer

decoratie en inrichting van de kerken. We noemen dat

locaties een effectieve en vaak fraaie combinatie tus-

ook wel de monumentale kwaliteit. Soms is er vrees

sen kerk en omgeving gelegd, die bovendien gebruik

dat nadruk op gebruik van kerken die monumentale

en toeristisch bezoek bevordert.

kwaliteit in gevaar zou kunnen brengen. De stichting
heeft er tot nu toe nooit voor gekozen de kerkgebou-

Plaatselijke commissies als fundament

wen geheel andere functies te geven (te denken valt

Vanaf haar ontstaan heeft de stichting in het beheer

aan woningen of bedrijfsgebouwen), zoals elders wel

van kerken een belangrijke rol toegedicht aan de loka-

is gebeurd. Steeds hebben we nieuwe functies ge-

le gemeenschap. Directe betrokkenheid van de dorps-

zocht in het verlengde van de historische: de kerk als

bewoners zelf zien wij als essentiële voorwaarde voor

plaats van samenkomst en ontmoeting, cultuur en be-

duurzaam behoud en beheer. Als eigenaar spelen we

zinning. Dit leidt ertoe dat zelfs bij vernieuwende her-

onze rol in het behoud en beheer van ons historisch

bestemmingen de monumentale kwaliteit en de nieu-

erfgoed. Maar dat heeft alleen betekenis als het his-

we architectuur elkaar versterken. Wij hebben steeds

torisch monument een plaats heeft in de samenleving

gezocht naar passend gebruik, met respect voor his-

van nu; en dat is primair de (dorps-)gemeenschap. Bij

torie en traditie, én ambitie om te vernieuwen, altijd in

de overneming van kerken in de komende jaren zal

samenspraak met de lokale gemeenschap, overheden

de maatschappelijke betrokkenheid als voorwaarde

en maatschappelijke organisaties.

extra gaan wegen. Het maken van scherpe keuzes is
noodzakelijk om de continuïteit van onze organisatie
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te kunnen garanderen. In deze beleidsperiode zullen

als de oprichters van destijds blijven we streven naar

we daarop een passend antwoord moeten vinden. De

belangstelling. Waardering en erkenning betekent

tijd is er rijp voor.

voor ons een motor voor het leveren van kwaliteit.
Kwaliteit leveren leidt weer tot waardering en erken-

Het belang van samenwerking

ning. Juist daarom is dit streven zo sterk geïncorpo-

Voor het verstevigen van draagvlak zoekt de stichting

reerd in ons waardenpalet.

voortdurend naar samenwerking met verschillende
maatschappelijke en culturele organisaties, op het
gebied van historisch erfgoed, natuur en landschap,
cultuur, educatie, plattelandsbeleid en leefbaarheid.
Met tientallen partners hebben we vele activiteiten
georganiseerd en projecten gedaan. Zonder hen hadden we nooit op dezelfde wijze onze doelen kunnen
realiseren. Ook in de toekomst zullen we bestaand
partnerschap koesteren en nieuwe vormen van samenwerking aangaan. In voorkomende gevallen wordt, in
plaats van het formeren van een nieuwe plaatselijke
commissie, samenwerking met bestaande lokale organisaties gezocht om het beheer van de betreffende kerk een bredere maatschappelijke en structurele verankering te geven. Het gebruik van de kerk van
Opwierde als oefenr uimte voor een muziekgezelschap
of het nieuwe gebruik van de kerk van Beerta door
de dorpsvereniging als dorpshuis zijn daar een mooi
voorbeeld van.
Belangstelling, waardering en erkenning als
motor voor kwaliteit
In het verleden ontvingen we prijzen van onder andere
het Prins Bernard Cultuurfonds, Europa Nostra, de
Provincie Groningen en de BNA. Ook kregen we de
Dutch Designprijs voor de herbestemming van de toren van Uitwierde en de Architectuur Publieksprijs
voor de herbestemming van de kerk van Leegkerk. We
hebben behalve een POM-status ook het keurmerk
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Net
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2 Doelstelling, missie en visie
Doelstelling
De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich
in voor materieel en functioneel behoud van
oude Groninger kerken.

Visie
In onze visie geven we weer hoe we vanuit de
huidige situatie vooruitkijken. Hoe kunnen we
onze missie ten uitvoer brengen? Wat is daarvoor nodig? We willen in deze beleidstermijn
verder groeien naar een weerbare, flexibele
en toekomstgerichte organisatie. We zoeken
vergroting van maatschappelijk mandaat bij
individuele donateurs en vrijwilligers, scholen, bedrijven, fondsen, samenwerkingspartners en overheden.

Missie
De Stichting Oude Groninger Kerken streeft
naar het betekenisvol functioneren van oude
kerken. Wij willen dat kerken open, representatieve plekken zijn, waar mensen stilstaan
bij de vraag welke waarde ons erfgoed voor
hen vertegenwoordigt, en hoe we samen
waarde kunnen behouden, versterken en vergroten. De toekomst kan niet zonder kennis
van het verleden en niet zonder draagvlak in
het heden.

Van mecenaat naar mandaat
Vanaf 2012 hebben wij geïnvesteerd in oriëntatie op
de toekomst. Dat resulteerde in het pijlerprogramma
‘Modern mecenaat’. Het programma richtte zich op de
vraag hoe we het draagvlak voor onze organisatie en

Kerken representeren de veelzijdige geschiedenis van

onze doelstellingen kunnen versterken, met het oog

Groningen. Ze zijn ijkpunten in het landschap en in de

op de lange termijn en de geïdentificeerde bedrei

dorpen. Ze bieden ruimte voor kunst en cultuur, ontmoeting en contact, esthetiek en zingeving. Om ons
erfgoed uit het verleden zeker te stellen als waardevolle erfenis voor de toekomst, is het nodig dat we
voortdurend waarde toevoegen. Dat we mensen van
nu uitnodigen en aanmoedigen om op heel diverse
manieren mee te doen, en bij te dragen. We willen luis-

nen geven aan onze toekomst.
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individu

waar we vandaan komen, maar die ook richting kun-

scholen

ren als bakens van betekenis, die niet alleen vertellen

bedrijven

de toekomst vormgeven. Zo kunnen kerken functione-

fondsen

tekenis die mensen aan kerken toekennen, en samen

overheden

partners

teren naar de mogelijke materiële en immateriële be-

gingen (doorgaande ontkerkelijking en dreigende

reinen (samenwerkings-)projecten ontwikkelen vanuit

leegstand, aardbevingsproblematiek, vergrijzing van

de uitgangspunten in dit beleidsplan.

de achterban, negatieve demografische ontwikkelin-

Gezien het grote belang van behoud en gebruik van

gen in de regio).

onze kerken voor de leefbaarheid in de lokale gemeen-

We benoemden in 2012 zes pijlers die onze organisa-

schappen zullen wij ook de gemeenten nadrukkelijk

tie dragen: individuen, scholen, bedrijven, fondsen,

gaan betrekken bij onze doelstellingen. Wij voorzien

overheden en partners. Deze pijlers zijn de doelgroe-

dat een gemeentelijke bijdrage in de overnamesom-

pen waarop wij ons ook in deze beleidsperiode zullen

men steeds belangrijker wordt omdat de kerkelijke

blijven richten, om zo effectief mogelijk te werken aan

eigenaren op den duur niet meer in staat zullen zijn de

versterking en vernieuwing van ons maatschappelijk

vaak grote bedragen die met een overname gemoeid

mandaat.

zijn, op te brengen. Ook bij maatschappelijke door- en

Het pijlerprogramma richtte zich in de afgelopen be-

herbestemming van kerken is een gemeentelijke bij-

leidsperiode op het verkennen van vormen van mo-

drage veelal onontbeerlijk.

dern mecenaat. Het woord ‘mecenaat’ verwijst naar
mecenas, een weldoener die financieel bijdraagt (af-

Maatschappelijk mandaat versterken: koersen

geleid van Maecenas, patroon van onder meer Horati-

op optimale functionaliteit

us en Vergilius).

Wij zullen in de beleidsperiode – voortdurend en op

In deze beleidsperiode kiezen we bewust voor het

maat – streven naar optimale functionaliteit van onze

woord ‘(maatschappelijk) mandaat’. ‘Mandaat’ is af-

kerken. Dit betekent dat onze kerken worden gebruikt

geleid van het woord hand (manus). In plaats van een

als ontmoetingsplekken voor onze doelgroepen en

hand ophouden in een gever-ontvangerrelatie, willen

beschikbaar zijn voor publiek. In het project ‘Op weg

we een hand uitsteken, op zoek naar partnerschap.In

naar 2019’ staat de openstelling en de beschikbaar-

het project ‘Op weg naar 2019’ wordt gebruiktgemaakt

stelling aan zo veel mogelijk maatschappelijke groe-

van de ervaringen die wij in het pijlerprogramma en

peringen centraal. Zo krijgen onze bakens voor steeds

het onderliggende deelproject ‘Kerk in het hart’ heb-

meer mensen betekenis. Optimale functionaliteit kan

ben opgedaan.

alleen met de inzet van onze sterk gemotiveerde vrijwilligers. Dat heeft het deelproject ‘Kerk in het hart’

Maatschappelijk mandaat versterken:

laten zien. Die ervaringen zullen in de beleidsperiode

samenwerken met de provincie en de gemeenten

zichtbaar zijn in ons stimuleringsprogramma gebruik

De provincie Groningen staat voor het behoud en pre-

kerken in het kader van ‘Op weg naar 2019’ en de

sentatie van de Collectie Groningen in het kader van

gestructureerde versterking van het vrijwilligersma-

Het Verhaal van Groningen. De provincie investeert in

nagement. Kerken dragen bij aan de vermarkting van

het behoud van de culturele infrastructuur, de ontwik-

de provincie Groningen; ze versterken de toeristische

keling van het toerisme in onze provincie en het be-

aantrekkelijkheid van de regio in belangrijke mate.

vorderen van de leefbaarheid op het platteland. In de

Ook leveren kerken een positieve bijdrage aan het

komende beleidsperiode zullen wij op die beleidster-

vestigingsklimaat. De stichting heeft bovendien een
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aanzienlijke rol als opdrachtgever voor instandhou-

het klantrelatie-management – en het vrijwilligers

ding, restauratie en herbestemming. Deze drie fac-

management in het bijzonder – krijgt daarbij extra

toren zijn van positieve invloed op de economie van

aandacht.

de provincie Groningen. In het versterken van maatschappelijk mandaat zullen we ook deze economische
factoren onder de aandacht brengen.
Het functioneren van BLG wordt in deze beleidsperiode verder geoptimaliseerd. We gaan na of de verhouding tot met name het bedrijfsleven, dat nu voor een
deel huurder is van de diverse locaties, aanpassing
behoeft. Wellicht is een aantal bedrijven geschikt om
een partnerschap mee aan te gaan.
Ons werkmodel
Het werkmodel van de Stichting Oude Groninger Kerken kent de volgende rolverdeling: de kantoororganisatie heeft primair de verantwoordelijkheid voor
instandhouding en restauratie. Wij zorgen voor het
gebouw, de stenen. Verantwoordelijkheid op het vlak
van gebruik geven we uit handen aan de lokale gemeenschap, onze vrijwilligers. De kantoororganisatie
heeft behalve de verantwoordelijkheid voor de stenen,
ook de hoofdrol als het gaat om de overkoepelende
regie. Het kantoor staat immers voor de professionaliteit en continuïteit van de organisatie als geheel, voor
het uitvoeren en bewaken van beleidsdoelen, en voor
het inslaan van nieuwe wegen. Dat maakt een sterke
kantoororganisatie onmisbaar, juist met het oog op de
toekomst.
In deze beleidsperiode streven wij naar het behalen
van onze beleidsdoelen door een scherpe prioriteit
stelling in onze beleidsvoornemens, en een stevige
inzet op efficiency en effectiviteit. Het project Interne Kwaliteitszorg, waarin de diverse werkprocessen
worden beschreven en geanalyseerd, levert hiervoor
voldoende sturingsinstrumenten. De versterking van
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3 Beleidsvoornemens 2017-2020
Bewaren

te maken. Mogelijkheden tot het bevorderen van het

Onze kerntaak is het behoud van het religieus erfgoed

bezoek van toeristen uit het buitenland worden nader

van Groningen op een hoog kwaliteitsniveau. Onze

onderzocht. Door de erkende internationale kwaliteit

collectie van Groninger kerken biedt een breed en-

van onze kerken en orgels is de basis daarvoor aan-

semble van bouwstijlen en herbergt bovendien unie-

wezig. Wij zoeken samenwerking met provinciale en

ke historische kerkinterieurs en historische orgels.

lokale organisaties en ondernemingen. En uiteraard

We houden de kerken in goede staat, door meerjaren-

met onze beheerders ter plaatse.

onderhoud en waar nodig door restauratie. Door de

We bieden jaarlijks een breed scala aan excursies en

aardbevingsproblematiek is schade ontstaan aan zes-

activiteiten. Het festival Terug naar het Begin zien we

tig procent van de totale collectie van de stichting. Dat

als van grote waarde voor de presentatie van oude

vergt extra aandacht voor schadeherstel en bouwkun-

kerken als cultureel podium.

dige versterking. Elke kerk draait mee in de cyclus van
meerjarenonderhoud. Onze cyclus behoeft daarbij

Investeren in her- en doorbestemming

aanpassing op de actualiteit van mijnbouwschades.

Wij hebben de ambitie om in deze periode zes her- en

Het groot onderhoud aan de Der Aa-kerk wordt in deze

doorbestemmingen te realiseren. Het betreft de ker-

beleidsperiode gecombineerd met maatregelen in het

ken van Winsum-Obergum, Beerta, Garmerwolde,

kader van het energiegebruik, verduurzaming en reno-

Ulrum, Onderdendam en Overschild. Her- en doorbe-

vatie van de gebruiksvoorzieningen.

stemming is alleen mogelijk door volledige instemming en inzet van de dorpsgemeenschappen in combi-

Presenteren

natie met de nauwe betrokkenheid, de creativiteit en

Wij openen onze kerken, als bakens van betekenis,

de ondernemingszin van de toekomstige beheerders.

voor brede lagen van de bevolking om de waarde-

Overheden en fondsen dragen in belangrijke mate bij

ring en belangstelling voor ons erfgoed te versterken.

aan de financiële haalbaarheid van deze projecten.

Publieksgerichte presentatie is daarbij essentieel.

Kwaliteit, met oog voor aspecten van zowel traditie als

In het kader van de toeristische ontwikkeling en het

vernieuwing, wordt door ons geborgd. Het realiseren

bevorderen van de leefbaarheid heeft de openstel-

van voorzieningen voor duurzaam energiegebruik is

ling van de kerken hoge prioriteit. Het streefgetal is

een belangrijk aandachtspunt.

50 open kerken in 2019, wanneer de stichting 50 jaar
bestaat. Met inzet van diverse subsidiemogelijkheden

De verhalen van Groningen

op het gebied van leefbaarheid en toerisme hopen

De Stichting Oude Groninger Kerken draagt actief bij

wij de nodige investeringen voor het versterken van

aan het presenteren van de collectie Groningen. Wij

de kwaliteit van het ‘gastheer/-vrouwschap’ mogelijk

presenteren onze kerken en torens, synagoges en
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kerkterreinen aan het publiek. Maar ook onze beroem-

aandacht aan gedenken en vieren, en wordt de rol van

de historische orgels en de rijke grafcultuur van Gro-

de Stichting Oude Groninger Kerken als trendsetter

ningen zetten we graag in de schijnwerpers. Steeds

nadrukkelijk belicht. Het project ‘Op weg naar 2019’

streven we naar nieuwe mijlpalen in het verzorgen

werkt in alle opzichten aan de versterking van ons

van informatief gelaagde presentaties van de collectie

maatschappelijk mandaat vanuit onze opvatting over

Groningen.

het functioneren van kerken als ‘bakens van beteke-

De stichting brengt het verhaal van Groningen en van

nis’, en resulteert in de oplevering en start van drie

Groninger kerken in de eerste plaats voor het voetlicht

spraakmakende jubileumprojecten in 2019. Het jubi-

door instandhouding, openstelling en stimulering van

leumjaar krijgt de titel ‘Bakens van betekenis’, in lijn

gebruik. Maar ook door kwalitatief onderzoek te (la-

met het onderhavige beleidsplan.

ten) doen. Verhalen worden gepubliceerd in toeristische middelen, gedrukte reeksen en in ons tijdschrift,

1.	‘Feest! weet wat je viert’ realiseert de her- en

op de eigen website, en de website van De Verhalen

doorbestemming van kerk, toren en vereni-

van Groningen.

gingsgebouw in Garmerwolde. ‘Feest!’ wordt
ook in de Folkingestraat synagoge gereali-

Kennisdeling en digitalisering

seerd in samenhang met de locatie Garmer-

Het door Museum Catharijneconvent te Utrecht be-

wolde. Kennis van het immaterieel erfgoed

heerde registratieprogramma ‘kerkcollectie digitaal’

van religieuze feesten bevorderen, als basis

bevat gegevens van religieuze voorwerpen. Ook de

voor maatschappelijke dialoog, is de doel-

inventaris van vele Groninger kerken is geregistreerd.

stelling van dit project. Het project wordt

We willen de komende jaren ‘kerkcollectie digitaal’

gerealiseerd in samenwerking met Museum

verder voeden met onze digitale gegevens, en boven-

Catharijneconvent te Utrecht, lokale gemeen-

dien groeien in een rol waarin we de site mede kunnen

schappen, diverse culturele en educatieve in-

beheren als het gaat om kwaliteitsweergave van de

stellingen en Marketing Groningen. In ‘Op weg

Collectie Groningen op het gebied van kerken. Vanuit

naar 2019’ wordt de fondswervingscampagne

het Europese samenwerkingsverband ‘Future for Re-

voorbereid en uitgevoerd, het organisatie-

ligious Heritage’ (waaraan 32 landen en 42 organisa-

model ingericht, en een marketingconcept en

ties deelnemen) is de tool ‘Religiana’ in ontwikkeling,

educatief programma ontwikkeld.

die volgens een vastgestelde internationale standaard basisinformatie verstrekt op alle smartphones,

2.	In ‘Op weg naar 2019’ wordt de permanen-

tablets en computers. De tool heeft grote toeristische

te openstelling van minimaal 50 kerken van

mogelijkheden.

onze stichting in 2019 voorbereid. De kwaliteit
van de informatievoorzieningen en vormen

Op weg naar 2019

van gastvrijheid worden verhoogd. Samen

In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken

werking wordt gezocht met de plaatselijke

vijftig jaar. Binnen de jubileumviering besteden we

beheerders, basisschoolleerlingen als Sleu-
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telbewaarders, dorpsverenigingen, het lokale

ties en onze plaatselijke beheerders. Wij zien het sa-

bedrijfsleven en Marketing Groningen om op

menwerkingsproject als een belangrijke mogelijkheid

die manier een sterk maatschappelijk en toe-

om ons maatschappelijk mandaat op lokaal niveau

ristisch product te kunnen opleveren.

te versterken. En bereiken hiermee ook de doelgroep
van jonge ouders met kinderen; een doelgroep die al

3.	Culturele Feestprogrammering: in de aanloop

langer op de wensenlijst staat.

naar het jubileumjaar 2019 wordt een spraakmakende culturele feestprogrammering voor-

Datzelfde geldt voor het ambitieuze jubileumproject

bereid. Met onder meer publicaties, exposi-

‘Feest! weet wat je viert’ in de kerk en de toren van

ties, muziek en een zeer bijzondere editie van

Garmerwolde, en in de Folkingestraat synagoge. In

‘Terug naar het Begin’.

‘Op weg naar 2019’ wordt hiervoor een breed educatief aanbod voor de bovenbouw van het primair onder-

Kerken in het Groen

wijs ontwikkeld. Het buitenschoolse bezoek aan de

Met Landschapsbeheer Groningen werken we de ko-

kerk en de synagoge wordt gestimuleerd op basis van

mende jaren samen verder in het project ‘Kerken in het

een professioneel marketingplan. Dit project komt tot

Groen’. We presenteren daarbij de kerk nadrukkelijk in

stand in nauwe samenwerking met Museum Catharij-

zijn omgeving, als onderdeel van de Collectie Gronin-

neconvent in Utrecht.

gen. ‘Kerken in het Groen’ versterkt de omgevingskwaliteit en de toeristische aantrekkelijkheid van locaties.
Een leven lang
Educatie is voor de Stichting Oude Groninger Kerken
vanouds een gekoesterd werkveld. Wij hebben inmiddels voldoende ervaring opgebouwd om in samenwerking met partners op het gebied van cultuureducatie
succesvolle projecten en initiatieven te ontwikkelen.
Gezien de noodzakelijke prioriteitstelling in ons takenpakket zullen wij daarbij scherper op resultaat, samenhang, bereik en financiële haalbaarheid letten.
Deze aandachtspunten werken we nader uit in ‘Op
weg naar 2019’.
De verdere ontwikkeling van het succesvolle ‘Sleutelbewaardersproject’ staat in deze beleidsperiode hoog
op de agenda. Hierin wordt structurele samenwerking
bevorderd tussen de basisscholen of lokale organisa-
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4 Meerjarenbegroting 2017-2020

De meerjarenbegroting 2017-2020 sluit aan op de begroting 2017.			
Alle bedragen * € 1.000									
			
Inkomsten
2017
2018
2019
2020

Rijkssubsidie					
• voor instandhouding
488
497
507
517
• voor projecten
600
612
624
637
					
Gemeentelijke subsidie					
• te bestemmen voor instandhouding
128
131
134
136 					
• subsidie ihk van leefbaarheid
80
80
82
83
					
Provinciale subsidie					
• te bestemmen voor publieksbereik
123
125
128
131
• subsidie ihk van leefbaarheid
120
122
125
127
Subtotaal subsidies
1.539
1.568
1.599
1.631
									
Van particulieren					
Particuliere fondsen
807
823
839
856
Donateurs, giften, legaten
238
222
247
231
Subtotaal particulieren
1.044
1.044
1.086
1.087
					
Eigen fondsen en bestemmingsreserves 					
• bestemd voor instandhouding
412
427
424
394
• bestemd voor publieksbereik
275
285
282
263
Subtotaal eigen middelen
687
712
706
656
					
Eigen inkomsten									
Dienstverlening aan derden
220
224
229
233
Verhuur locaties
528
539
550
561
Bijdragen promotie en werving
64
65
66
67 					
Beleggingen
1.034
1.055
1.076
1.097
Abonnementen en advertenties tijdschrift
85
87
88
90
Verkopen winkel
20
21
21
22 					
Subtotaal eigen inkomsten
1.951
1.990
2.030
2.071 					
				
									
Totaal
5.221
5.315
5.421
5.445
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Uitgaven

2017

2018

2019

2020

					

Instandhouding				
Instandhouding gebouwen projecten
1.200
1.224
1.248
1.273
Meerjarenonderhoud gebouwen en terreinen
1.008
1.028
1.049
1.070
Bedrijfskosten SOGK
577
588
600
612
Subtotaal instandhouding
2.785
2.840
2.897
2.955
					
					
Exploitatie				
Beheer en dagelijks onderhoud
630
643
656
669
Gebouwen en terreinen
300
306
312
318
Orgels, klokken en uurwerken
23
23
23
24
Bedrijfskosten SOGK
36
37
37
38
Subtotaal exploitatie
989
1.008
1.029
1.049
									
					
Publieksbereik				
Tijdschrift
94
96
98
99
Digitalisering
30
31
31
32
Promotie en werving
175
168
172
165
Programma ‘Op weg naar 2019’
130
133
135
Terug naar het Begin
158
161
164
168
Kosten beleggingen
58
59
60
62
Kosten winkel
41
42
43
44
Bedrijfskosten SOGK
311
317
324
394
Subtotaal publieksbereik
997
1.007
1.027
964
					
									
Dienstverlening aan derden				
Bedrijfskosten SOGK
191
194
198
202
					
Kosten beheer & administratie				
Kosten beheer & administratie
259
265
270
275
					
					

									
Totaal
5.221
5.315
5.421
5.445
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