Beleidsnota Stichting Vrienden van de kerk te Leur 2020 - 2025

De Stichting Vrienden van Kerk te leur is opgericht in de zomer van 1988.
A. Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het historische kerkgebouw aan de Van Balverenlaan 4
te Leur in stand te houden.
B. Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:
De heer H.J. van Capelleveen te Leur; voorzitter,
De heer W.A. van Schaik te Leur, penningmeester,
De heer C.J de Vor te Wijchen, secretaris,
Mevrouw J.H.W van der Koppel te Leur, bestuurslid en gastvrouw,
De heer J. de Jong te Wijchen, bestuurslid.
C. Vergaderingen en verslagen.
Het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de Stichting Vrienden van de kerk te Leur vergadert
minimaal eenmaal per jaar. Hiervan wordt door de penningmeester een verslag opgesteld.
Jaarlijks wordt een jaarrekening over het jaar daarvoor door de penningmeester opgesteld.
Jaarlijks wordt een begroting over het volgende jaar door de penningmeester opgesteld.
D. Gebruik kerkgebouw.
Op jaarbases wordt het kerkgebouw aan de volgende vaste gebruikers verhuurd;
- Protestantse gemeente Wijchen-Leur-Batenburg voor 7 erediensten in het jaar.
- Oecumenische werkgroep Maas en Waal voor 9 bijeenkomsten in het jaar.
- Jaarlijkse concertserie “Reizend Muziekvestival Maas en Waal”, drie dagen in mei.
Daarnaast wordt de kerk verhuurd voor:
- Huwelijksdiensten,
- Doopdiensten, het
- Herdenkingsdiensten (waaronder rouwdiensten),
- Concerten,
- Rondleidingen..
E. Uitvoering
De hiervoor te verrichten werkzaamheden worden door de bestuursleden verricht.
Als gastvrouw, die zorgt voor de begeleiding tijdens de huwelijks- doop- en
herdenkingsdiensten en erediensten
Als historicus, die rondleiding op verzoek verzorgd.
Alsmede:
Als klusjesman, voor het klein onderhoud/
F. Verdere activiteiten:
Medewerking geven aan de jaarlijkse Leurse jaarmarkt eerste zondag van september;
- hierbij is het kerkgebouw opengesteld voor bezoekers.
- Het jaarlijks organiseren van de Open Monumentendag, tweede zondag van september,
hierbij is het kerkgebouw ook opengesteld voor het publiek.

Leur, december 2019,
H.J. van Capelleveen, voorzitter.,

