
De hoofdlijnen uit het beleidsplan

van de Vrienden van het kerkje van Okkenbroek

Doelstelling
De doelstellingen van de stichting zijn:

 Het behouden van het kerkgebouw in Okkenbroek inclusief de consistorie  en 
pastorie, alsmede de daarbij behorende inventaris;

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Plan van aanpak
Vrienden werven
Het bestuur van de stichting werft onder de bewoners en ondernemers van het dorp 
Okkenbroek en omgeving vrienden van het kerkje van Okkenbroek om daarmee als vriend 
een financiële bijdrage te leveren aan het behoud van dit voor Okkenbroek markante 
gebouw. Als dit een langjarige ondersteuning is kan het behoud van het kerkgebouw 
langdurig veiliggesteld worden.
Naast de huidige bewoners willen wij ook oud inwoners van Okkenboek en personen en 
ondernemingen die op een andere wijze betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het 
behoud van de. Kerk van Okkenbroek benaderen met de vraag of zij willen bijdragen.

Verhuur.
Het bestuur brengt het gebouw breed onder de aandacht voor de verhuur voor het sluiten 
van een burgerlijk huwelijk, eventueel in combinatie met het vieren van dat huwelijk met 
een lunch, een borrel of gewoon een kopje koffie.
De kerk kan verhuurd worden voor kleinschalige activiteiten zoals b.v. spirituele 
bijeenkomsten in combinatie met een wandeling in de omgeving, het geheel afsluitend met 
een gezamenlijke maaltijd.
Dit in samenwerking met de ondernemers in het dorp.

Culturele bijeenkomsten.
Het kerkgebouw is niet groot, maar heeft een uitstekende akoestiek. Voor het geven van 
lezingen of andere kleinschalige bijeenkomsten is het gebouw erg geschikt. 
Ook voor kleinschalige culturele bijeenkomsten is het gebouw erg geschikt. We zijn in 
gesprek met de initiatiefnemers van de kleine podia in Salland. Gezamenlijk kijken we naar 
welke mogelijkheden er zijn om aanvullende voorstellingen te kunnen organiseren die 
passen bij de inrichting van het gebouw en waarmee we de belangstelling van bewoners van
een groter gebied dan Okkenbroek en zijn directe omgeving kunnen trekken.



Samenwerking.
Bij het organiseren van activiteiten zullen we de samenwerking zoeken met andere partijen 
in het dorp. Denk hierbij o.a. aan de buurtwinkel en het dorpshuis.

Beheer.
Voor de Protestantse kerk van Okkenbroek is er een meerjaren onderhoudsplan. Uit dat 
onderhoudsplan komt naar voren dat de kosten voor het jaarlijkse onderhoud zijn begroot 
op € 8000.-. Doelstelling van de stichting vrienden van is dan ook dit bedrag jaarlijks te 
genereren. 

Om acties te kunnen opzetten is het noodzakelijk dat er middelen in kas zijn. Daarom heeft 
de stichting besloten om jaarlijks een bedrag in kas te houden waarmee activiteiten 
ontwikkeld kunnen worden. Dit bedrag mag maximaal € 1000.- per jaar zijn.

Samenvatting
De Stichting vrienden van de kerk van Okkenbroek heeft als doel middelen te verwerven 
waarmee het behoud van deze kerk met pastorie gewaarborgd kan blijven.
Dat willen we op een aantal manieren gaan doen.
Door vrienden te werven waarmee we een langdurige binding kunnen opbouwen. Door 
verhuur van het gebouw en door een aantal voorstellingen verspreid over het jaar te 
organiseren.

Daarnaast sluiten we aan bij activiteiten die er zijn in het dorp om ook op die manier het 
belang van het behoud van dit rijksmonument onder de aandacht te brengen.


