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Beleidsplan Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 2019-20231 

 

1. Inleiding 

De Walburgiskerk (daterend in opzet uit ca. 1050) is een van de belangrijkste muse-

ale kerken in Nederland en het belangrijkste Rijksmonument in Zutphen. Het is een 

van de veertien kerken die onderdeel zijn van Het Grootste Museum van Nederland 

(www.grootstemuseum.nl), het is een icoon van Zutphen en daardoor een van de 

belangrijkste trekpleisters voor het cultuurtoerisme in de stad.  

 

De locatie van de kerk aan het ‘s Gravenhof, waar vroeger het centrum van macht 

en religie was, is voor de gemeente Zutphen dan ook de beoogde culturele en 

cultuurhistorische ontmoetingsplek voor Zutphen2. Behalve de bekendheid van het  

monument zélf, is de Walburgiskerk (inter)nationaal bekend vanwege het Henrick  

Bader orgel uit de late renaissance, de Middeleeuwse kaarsenkroon, het zestiende-

eeuwse doopvont en tal van andere kunsthistorische schatten.  

Uniek voor Nederland en Europa is de aanwezigheid van de Librije, een oorspronke-

lijke kettingbibliotheek uit de late 16e eeuw. Deze Zutphense Librije heeft een mu-

seale status en behoort tot de belangrijkste museale bibliotheken van de wereld.  

 

In de kerk worden tentoonstellingen, concerten, lezingen en bijeenkomsten georga-

niseerd voor een breed publiek. Gidsen begeleiden rondleidingen door de kerk en op 

gezette tijden is ook de toren van de kerk en de Librije te bezichtigen. Hierbij wordt 

de oorspronkelijke doelstelling van de kerk: een plek voor ons allemaal, om bewust 

samen te komen uit gedeelde interesse, gerespecteerd.  

 

In de toekomst wil de kerk een stilteplek realiseren om individueel rust en stilte te  

ervaren. 

 

 

                                                 
1
 1. Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan voor de duur van 4 jaar.  
2. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en zo nodig herzien.  
3. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de bestuursvergadering is vast gesteld en 

aan de leden ter kennis is gebracht  (artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement). 
 
2
htt-

ps://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/De_poorten_van_Zutphen/Poort_van_

Zuid/s_Gravenhof 

http://www.grootstemuseum.nl/
https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/De_poorten_van_Zutphen/Poort_van_Zuid/s_Gravenhof
https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/De_poorten_van_Zutphen/Poort_van_Zuid/s_Gravenhof
https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/De_poorten_van_Zutphen/Poort_van_Zuid/s_Gravenhof
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2. Huidige situatie kerk 

De kerk is in 2016 onder beheer gekomen van de Stichting Oude Gelderse Kerken, 

die vervolgens de Stichting Walburgiskerk  Zutphen heeft opgericht voor de exploita-

tie van de kerk. Deze Stichting organiseert activiteiten zoals tentoonstellingen en 

concerten met openbare toegankelijkheid voor een breed publiek. 

De aan de kerk gelieerde Stichtingen De Librije Walburgiskerk Zutphen en Henrick 

Baderorgel  organiseren daarnaast activiteiten voor hun eigen donateurs .  

De kerk kan putten uit een pool van ca. 100 vrijwilligers die al deze activiteiten in 

goede banen leiden en de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. 

 

De kerk is recentelijk verbouwd, waarbij de ingang naar het s’ Gravenhof is ver-

plaatst en een eerste stap naar het s’ Gravenhof als  cultuurhistorische ontmoetings-

plek is gemaakt. De museumwinkel is geopend, een audiotour  is beschikbaar ge-

maakt en de algehele organisatie heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Er is 

samenwerking en aansluiting gezocht bij Erfgoed Gelderland en andere kerken en 

musea van Het Grootste Museum van Nederland.  

Bij deze verbreding van perspectief hoort een betrokken vrienden vereniging. 

 

3. Doelstelling en middelen Vereniging 

De Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is opgericht op 15 februari 2019.  

Volgens haar staturen heeft zij de volgende doelstelling (artikel 2.1): 

 

 De vereniging heeft ten doel het ondersteunen van de Walburgiskerk in Zutphen.  

 

De Vereniging tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door (artikel 2.2): 

 

Het opzetten en uitbreiden van een netwerk van betrokkenen bij de belangstellen-

den voor de Walburgiskerk in Zutphen met alles wat zich daarin en omheen be-

vindt en deze belangstelling en betrokkenheid voeden, onderhouden en in stand 

houden. 

 

Het organiseren van activiteiten voor de leden en zich in te spannen om daarbij 

ook de donateurs van de Stichting Henrick Bader Orgel en de Stichting Librije 

Zutphen te betrekken.  
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Het informeren over en betrekken van haar leden bij de diverse, voor derden toe-

gankelijke, activiteiten van de Stichting Walburgiskerk Zutphen en van (de dona-

teurs van) de Stichtingen Henrick Bader Orgel en Stichting Librije Zutphen. 

  

Het in ontvangst nemen van donaties, schenkingen, legaten, subsidies etc. ten 

behoeve van objecten, activiteiten en projecten van, voor, in en rond de Walbur-

giskerk, een en ander in samenwerking met de Stichting Walburgiskerk Zutphen 

en de Stichting Oude Gelderse Kerken alsmede de Stichting Henrick Bader Orgel 

en de Stichting Librije Zutphen. 

 

Het vormen van een fonds, waarmee bijdragen geleverd kunnen worden aan het 

doel van de Vereniging.  

 

Het verrichten van alle verdere activiteiten, die hiermee in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

De vereniging heeft geen winstoogmerk (artikel 2.3).  

De vereniging streeft er naar om (blijvend) te worden aangemerkt als een algemeen 

nut beogende (ANBI) instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijks-

belastingen (artikel 2.4).  

Naast de statuten heeft de Vereniging een Huishoudelijk Reglement  (artikel 16.3). 

3. Ledenwerving 

Voorgenomen acties met betrekking tot het werven van leden (met name gericht op  

stad en regio) zijn onder meer: 

 Informatieve aanmeldkaarten (folder) 

 Nieuwsbrief 

 Mediale aandacht 

 Website 

 Actieve benadering van potentiele Vrienden tijdens de diverse activiteiten 

 De Vereniging onder de aandacht brengen van de lokale notarissen. 
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4. Strategie en toekomstbeeld 

Het bestuur zal een strategisch meerjarig Communicatie- en Marketingplan ontwik-

kelen.  

De Vereniging zal aansluiting zoeken bij partners uit de stad en de regio. 

De Vereniging zal zelf activiteiten organiseren , aanhaken bij activiteiten van de be-

trokken Stichtingen en het gezamenlijk organiseren van activiteiten stimuleren.  

De leden van de Vereniging ontvangen een nieuwsbrief, een uitnodiging voor de 

jaarlijkse Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel en kunnen met regelmaat kosteloos 

of tegen gereduceerd tarief evenementen bezoeken. 

De Vereniging zal de mogelijkheid onderzoeken om samen met de betrokken Stich-

tingen  een gedeelde toegangspas uit te geven om krachten te bundelen en kosten 

te besparen.  

 

5. Contributie: 

Leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. Uit deze contributies worden de 

verenigingskosten bestreden. De resterende gelden  worden in het onder H3 ge-

noemde fonds gestort, waaruit (een deel van) de kosten van objecten voor de kerk 

en/of van door de Vereniging georganiseerde of ondersteunde projecten en activitei-

ten kunnen worden betaald, een en ander in overeenstemming met de doelstelling 

van de Vereniging. 

De contributie voor  2019 is vastgesteld op 25 euro. 

 

6. Bestuursleden, namen en taakverdeling: 

Arnold Gerritsen, voorzitter 

Fons Spliet, penningmeester 

Max Assies, secretaris 

Jacqueline van Overbeek de Meyer, lid 

Charlotte van Dijk, lid. 
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7. Organisatorische gegevens 

Naam: Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen 

KvK nummer: 74019767 

IBAN: NL30 RABO 0340 1097 42 

Email: vrienden@walburgiskerk.nl 

Adres: Kerkhof 3, 7201DM  Zutphen 

 

Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en zo nodig herzien.  

 

Zutphen,  7 mei 2019 


