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Beleidsplan Stichting Behoud Adriaen Janszkerk 

De Stichting Behoud Adriaen Janszkerk is verantwoordelijk voor 

beheer en onderhoud van het monumentale kerkgebouw Adriaen 

Janszkerk aan de Kasteelweg 50 in de wijk Oud-IJsselmonde in 

Rotterdam 

• het werk dat de instelling doet  

De stichting zorgt ervoor dat zowel het kleine als het grote onderhoud uitgevoerd wordt. Het 

kleine onderhoud wordt uitgevoerd door vrijwilligers en het grote onderhoud wordt uitgevoerd 

door een gespecialiseerde aannemer. Eens in de zes jaar wordt een onderhoudsplan opgesteld 

welke de basis is voor de BRIM-subsidieaanvraag. 

Tevens zorgt de stichting voor het dagelijkse beheer zoals contacten met energie- en 

afvalbedrijven, sleutelbeheer en het bijhouden van de agenda. 

• de manier waarop de instelling geld werft  

De stichting heeft diverse inkomstenbronnen: 

- voor het groot onderhoud wordt deels (65%) gebruik gemaakt van BRIM-subsidie 

- daarnaast wordt de kerk verhuurd voor voornamelijk rouw- en trouwdiensten 

- achterin de kerk staat een offerblok voor donaties 

- en er worden regelmatig giften ontvangen 

• het beheer van het vermogen van de instelling  

Het vermogen van de stichting staat geheel op bankrekeningen bij Nederlandse banken. Er is 

een betaalrekening en een spaarrekening bij de ING. Hiermee worden de betalingen verricht en 

er staat een klein saldo op de spaarrekening voor het geval de betaalrekening leeg is. Bij de 

ASN Bank is een spaarrekening waar het spaargeld staat. 

• de besteding van het vermogen van de instelling  

Het vermogen van de stichting wordt volledig aangewend voor de instandhouding van de 

Adriaen Janszkerk.  

 

• Beloningsbeleid 

 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd. De vrijwilligers krijgen 

een vrijwilligersvergoeding als er tegenover de arbeid directe inkomsten staan. 
 


