Beleids- en activiteitenplan Stichting Kapel van St. Maarten
Periode: 1/1/2021 t/m 31/12/2023
Doel van de stichting is het als beschermd monument instandhouden en beheren van de
Kapel van St. Maarten, gelegen aan de Meinersweg 1 te Hoogelande. De financiële middelen
die hiervoor nodig zijn worden verkregen uit (i) het tegen een vergoeding in gebruik geven
van de kapel aan derden voor kleinschalige evenementen (zie hieronder) en (ii) donaties en
subsidies.
De kapel wordt aan derden ingebruik gegeven voor culturele evenmenten van uiteenlopende
aard (tentoonstellingen, concerten, boekpresentaties, lezingen e.d.) alsmede voor erediensten,
huwelijks-, doop- en begrafenisplechtigheden. Deze activiteiten worden gefaciliteerd door het
stichtingsbestuur met behulp van vrijwilligers en een hovenier. Naast het naar behoren
uitvoeren van deze dagelijkse taken, wil het stichtingsbestuur zich de komende drie jaar in
het bijzonder richten op het volgende:
1. Het laten uitvoeren van (groot) onderhoud aan gebouw en omliggend terrein, en het
werven van fondsen daarvoor. In 2019 zijn de twee grote deuren (inclusief hang- en
sluitwerk) vervangen. De kosten zijn deels uit aangevraagde en toegekende subsidies
gedekt. Het opknappen van het witte toegangshek, de metalen zijhekken en
binnenzijde van de kapel staat op het programma. Uitvoering: 2021.
2. Het verduurzamen van de energievoorzieningen. De kapel wordt op dit moment
verwarmd met grote, ouderwetse elektrische kachels. Het bestuur zal (laten)
onderzoeken wat de mogelijkheden en bijbehorende kosten zijn van verduurzaming,
en de subsidiemogelijkheden. Uitvoering: 2021-2022.
3. Het stimuleren van (nog meer) culturele activiteiten en diensten in de kapel door
middel van het bijwerken van de website, samenstellen van een boek over de
geschiedenis van de kapel, gebruik sociale media. Uitvoering: 2021-2023.
4. Betere balans bereiken tussen noodzakelijke uitgaven en mogelijke inkomsten uit
fondsen, subsidies e.d. Het komend jaar wordt daar extra aandacht en energie aan
besteed. Uitvoering: 2021-2023.
5. Het betrekken van belangstellenden bij het beheer van de kapel, met name de jongere
generaties. Uitvoering: 2021.

