BELEIDSPLAN 2017-2021
Stichting Oude Hollandse Kerken

als we nu niets doen,
zijn we straks te laat.

Stichting Oude Hollandse Kerken
Volgens de overlevering is de Stichting Oude Hollandse

aantal betrokken organisaties de mogelijkheid onder-

Kerken (SOHK) in 1974 ontstaan in de Pieterskerk te Lei-

zocht voor de oprichting van een Stichting Oude Kerken

den.

ten behoeve van het westen van het land (Zeeland,

De toenmalige restauratie van deze kerk was voltooid

Noord- en Zuid-Holland en Utrecht).

en, zoals gebruikelijk, moest het beheer over dit kerkge-

Er werd al snel de conclusie getrokken dat voor Zeeland

bouw weer teruggegeven worden aan de eigenaar, de

een eigen stichting nagestreefd moest worden (de Stich-

Leidse Hervormde Gemeente. Tijdens de heropeningsbij-

ting Oude Zeeuwse Kerken, opgericht in 1976) en dat een

eenkomst medio 1974 bleek dat ook de nabijgelegen

actieve stadscommissie in Utrecht wel haar vleugels in

Hooglandse kerk toe was aan een grote restauratie, een

deze provincie zou uitslaan (wat uiteindelijk niet is ge-

last die de kerkgemeenschap niet kon dragen naast het

beurd). Bleven over de twee Hollanden, die, naar men

beheer van de Pieterskerk.

toen oordeelde, toe kon met één Stichting Oude Hol-

Dat deed de aanwezige notabelen verzuchten dat er

landse Kerken, eventueel onderverdeeld in twee afdelin-

dringend behoefte was aan een vergelijkbare organisatie

gen. Op 7 januari 1975 werd de oprichtingsakte gepas-

als de Stichting Oude Groninger Kerken (opgericht in

seerd bij de notaris.

1969) of de Stichting Alde Fryske Tsjerken (opgericht in
1970). Zeer kort na deze bijeenkomst werd door een
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Doelstelling, missie en visie
Doelstelling

Visie

De Stichting Oude Hollandse Kerken zet zich in voor het

Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland streeft de

behoud van kerkgebouwen met een bijzondere, histori-

SOHK er naar niet alleen hèt aanspreekpunt voor kerkei-

sche, architectonische of landschappelijke waarde in de

genaren te zijn, maar tevens voor overheden die zich

provincies Noord- en Zuid-Holland.

bezig houden met monumentenzorg en meer specifiek
monumentale kerkgebouwen.

Missie

Om kerkeigenaren en overheden te adviseren is een or-

De SOHK streeft naar een actief (hernieuwd) gebruik van

ganisatie nodig waarin verschillende expertises zijn sa-

het gebouwd monumentaal religieus erfgoed. Monu-

mengebracht, maar ook met een groot draagvlak. Ver-

mentale kerken zijn bakens in het Hollands landschap.

steviging van dit fundament, zowel bij de benodigde kennis voor almaar veranderende omstandigheden, waaronder monumenten behouden moeten blijven, als bij het
vergroten van het draagvlak, het aantal donateurs, is de
uitdaging voor de korte termijn.

Voor de middellange termijn streeft de SOHK er naar om
te voldoen aan de eisen, die door de overheid worden
gesteld

aan

een

zogenoemde

POM-organisatie

(Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud).
Eisen die de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden
borgen, dat een professionele omgang met beschermde
monumenten een structureel en consistent karakter
heeft en financieel stabiel is, en dat de organisatie het
eigendom en beheer van minimaal twintig kerkgebouBij teruglopend kerkbezoek en in financieel en/of econo-

wen heeft, waarvan minstens de helft in goede staat ver-

misch minder goede tijden staat de aandacht voor het

keert.

behouden en beheren van religieus erfgoed onder druk.

Op de lange termijn kan de SOHK uitgroeien tot de orga-

Het afbreken van zo’n stukje gebouwde geschiedenis is

nisatie in beide provincies voor het behoud en beheer

onherstelbaar.

van meervoudig gebruikte monumentale kerkgebouwen,

De stichting adviseert kerkeigenaren bij de keuze voor

vergelijkbaar met de Groninger en Friese stichtingen.

meervoudig gebruik of neemt een kerkgebouw zo nodig

Daartoe is het wel noodzakelijk dat de organisatie een

over om een passende herbestemming mogelijk te ma-

professionaliseringsslag maakt, mede mogelijk gemaakt

ken. Zij wil dit zoveel mogelijk doen in samenwerking

door provinciale ondersteuning. Als de provinciegrens

met de locale gemeenschap, zodat er draagvlak is en

hierin een belemmering blijkt te zijn kan opsplitsing, con-

blijft voor het behoud van een monument.

form het oorspronkelijke idee bij de oprichting, een

Het uitgangspunt hierbij is behouden door te beheren,

overweging zijn.

een gebouw weer een actieve functie geven in de lokale
gemeenschap en zo te behoeden voor verval.
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De SOHK in de afgelopen jaren
In 2009 heeft de SOHK een beleidsplan 2009-2015 geformuleerd met als belangrijkste doelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Opnieuw ruimte geven aan uitbreiding van het bezit.
Meer aandacht voor een goed gebruik en een goede exploitatie van kerken.
Het realiseren van sluitende exploitaties voor alle afzonderlijke locaties, zowel bestaande als nieuw te verwerven.
Het mede hierdoor verstevigen van de financiële basis van de SOHK.
Meer toegevoegde waarde leveren aan de plaatselijke commissies op het terrein van beheer, gebruik en
exploitatie.
6. Kerkbesturen ondersteunen in hun zoektocht naar neven- en herbestemming van hun kerkgebouw.
Actieplan

die jonger zijn, dan de gemiddelde leeftijd van de nu ac-

Het bijbehorende actieplan van het beleidsplan 2009-

tieve vrijwilligers. Dat blijkt een lastige opgave omdat die

2015 kende uiteindelijk vier aandachtsgebieden, waar de

leeftijdscategorie (nog) niet geïnteresseerd blijkt in mo-

stichting zich op moest richten:

numenten

en

met

andere

dingen

bezig

is

(gezinsplanning, carrière, etc.).
1. De organisatie van de stichting aanpassen.

Deze was te groot en te lomp geworden met weinig

Wat succesvoller is gerealiseerd is de aanpassing van het

daadkracht en besluitvermogen. In de loop der jaren was

tweejaarlijks uitgegeven ‘bulletin’. Dat was een in A5

het idee ontstaan, dat de voorzitters van alle plaatselijke

formaat uitgegeven blad met veel lezenswaardige kunst-

commissies tezamen met een dagelijks bestuur het alge-

historische informatie, meestal in twee-kleurendruk,

meen bestuur moesten vormen. Dat dit bij een toene-

maar werd als nogal ‘naar binnen gekeerd’ ervaren. Het

mend aantal kerken en een bestuur van meer dan

blad moest toegankelijker worden, zodat het niet alleen

achttien personen steeds verlammender werkt bleek wel

lezenswaardig was voor de donateurs, maar ook aan-

uit de praktijk. Uiteindelijk is in 2014 een statutenwijziging goedgekeurd door het algemeen bestuur, waarmee
ze in feite zichzelf ophief en daarvoor in de plaats koos

voor een kleiner en slagvaardiger bestuur, waarin de
plaatselijke commissies via afvaardiging (een kwaliteitszetel) worden vertegenwoordigd.
2. Aandacht voor publiciteit en promotie.
De stichting blijkt te onbekend, waardoor ook het aantal
donateurs door natuurlijk verloop afneemt. De kracht EN
de zwakte van de SOHK is het gegeven, dat de stichting
wordt gerund door vrijwilligers. Waar communicatie in
toenemende mate plaatsvindt via sociale media heeft de
SOHK het probleem, dat een groot deel van haar achterban daarin nog niet zo thuis is of dit medium helemaal
niet gebruikt. Daarnaast kost het actief deelnemen aan
communicatie via sociale media tijd en dus menskracht
(vrijwilligers) en gezien het voorgaande juist vrijwilligers
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trekkelijk voor geïnteresseerden en mogelijke nieuwe

van is dat de SOHK een jaarlijks structureel verlies no-

donateurs. Nu is het een op bijna A4-formaat uitgegeven

teert. Dit probleem moest en moet opgelost worden.

magazine, in full-color, waar nog steeds lezenswaardige

Vanaf 2012 is het uitgangspunt bij nieuw te verwerven

kunsthistorische informatie in staat, maar tevens aan-

kerken dat een zelfstandige lokale beheerstichting de

dacht is voor de ‘mens achter de stenen’. Monumenten-

exploitatie organiseert en een gebruiksvergoeding be-

zorg is mensenwerk en dat mag gezien worden. Op deze

taalt aan de SOHK. Het idee daarachter is dat een grotere

manier kunnen we ook meer vertellen over wat er in de

mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in ver-

SOHK-kerken, voor en achter de schermen, gebeurt en

gelijking met een plaatselijke commissie de betrokken-

door wie. De vormgeving werd aangepast, gelijk met de

heid en inventiviteit van de plaatselijke vrijwilligers doen

invoering van een herkenbaarder huisstijl voor de stich-

toenemen. Tevens wordt hiermee een van de grote pijn-

ting. Ook de website werd aangepast en in lijn gebracht

punten van locale vrijwilligers opgelost, dat als een ex-

met de mogelijkheden die de stichting heeft: niet-

ploitatie goed loopt de revenuen wegvloeien naar min-

tijdgebonden informerend en verwijzend.

der goedlopende exploitaties in een geconsolideerde
jaarrekening, wat niet echt motiverend werkte.

In 2015 is begonnen met het donateurenbestand op te

Tegelijkertijd is besloten dat voor de bestaande plaatse-

schonen en na voltooiing eind 2016 is een donateurswer-

lijke commissies er in principe niets hoeft te veranderen,

vingsactie gestart onder het motto ‘Als we nu niets doen,

maar dat een commissie die wel zelfstandig wil worden

zijn we straks te laat’ om de noodzaak van steun voor

alle medewerking en ondersteuning krijgt die beschik-

monumentenzorg, en meer specifiek het behoud van

baar is. Vooral voor commissies met een goedlopende

monumentale kerkgebouwen in het Hollands landschap,

exploitatie is dit interessant. De aandacht van het be-

duidelijk te maken.

stuur kan dan gericht worden op slechtlopende exploitaties.
Inmiddels zijn er beheerstichtingen actief voor de kerk
van Oudendijk en de Pelgrimvaderskerk te Delfshaven,
de Wijcker Swaen te Beverwijk is voor langere tijd verhuurd.
4. Het overnamebeleid herzien.
Met betrekking tot nieuwe verwervingen heeft het bestuur in deze periode pas op de plaats gemaakt. De subsidiebasis bij restauratie en onderhoud van monumenten
werd in toenemende mate verlaagd, waarmee een groter beroep moest worden gedaan op eigen middelen.
Dat betekent dat de stichting eerst haar vermogenspositie zou moeten versterken voordat ze opnieuw kerkge-

3. Aandacht voor de exploitatie van de SOHK-kerken.

bouwen kan overnemen.

Veel kerken van de SOHK werden en worden beheerd

Uitgangspunt hierbij werd, dat nieuwe verwervingen

door een zogenoemde plaatselijke commissie, die met

geen risico mogen vormen voor het bestaande bezit. Uit-

een zekere autonomie een kerkgebouw openstelt, ver-

eindelijk heeft dit noodgedwongen ook invloed gehad

huurt en al dan niet een culturele programmering orga-

(medio 2016) op de voorwaarden bij mogelijke overna-

niseert. De revenuen hiervan zijn bedoeld ter dekking

mes, maar is ook aansluitend op de doelstelling om bij

van de reguliere onderhoudskosten. Niet alle plaatselijke

nieuw bezit een sluitende exploitatie te realiseren:

commissies zijn daarin even succesvol, wat er de oorzaak
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a.

b.

c.

Over te nemen kerkgebouwen moeten bouwkun-

e.

Lokaal dient er voldoende bestuurlijk draagvlak te

dig in goede staat zijn of worden gebracht, zodat

zijn ten behoeve van de oprichting van een plaat-

op korte termijn geen hoge uitgaven voor restau-

selijke beheerstichting of er dient zicht te zijn op

ratie of onderhoud zijn te verwachten.

verhuurbaarheid van het gebouw.

Er moeten hedendaagse facilitaire voorzieningen

f.

De opbrengsten uit gebruik/verhuur dienen toe-

zijn of worden aangebracht om het gebouw multi-

reikend te zijn om het lopend onderhoud te finan-

functioneel te kunnen gebruiken.

cieren en te reserveren voor toekomstig onder-

Er dient bij overname een meegeefsom (de

houd.

bruidsschat) beschikbaar te zijn, die voldoende is
om het gebouw in de staat te krijgen als onder de
punten a. en b. genoemd.
d.

Er dient een haalbaarheidsonderzoek te zijn of te
worden verricht, waarin duidelijk wordt wat de
situatie in de regio is, de exploitatiemogelijkheden
en de te verwachten exploitatie-inkomsten.

Resultaat hiervan is, dat regelmatig gesprekken zijn gevoerd met kerkbesturen met een mogelijke overname
als doel, maar dat dit niet heeft geleid tot nieuwe overnames. Of de huidige eigenaar kon niet voldoen aan de
voorwaarden of de huidige eigenaar werd hiermee op
het spoor gezet om zelf zijn organisatie te verstevigen
en de exploitatie ter hand te nemen. In dat laatste geval
heeft de SOHK toch een van haar doelstellingen bereikt,
namelijk het behoud van monumentale kerkgebouwen
(door advies te geven).
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Waarom nu pas een nieuw beleidsplan?
In 2010 heeft het bestuur een onderzoek laten uitvoeren

van 2017 restaureert en geschikt maakt voor meervou-

door Stadsherstel Amsterdam, wat in 2011 geresulteerd

dig gebruik. Daarnaast gaat zij de plaatselijke commissie

heeft in het rapport ‘Kerken, kostbaar, kwetsbaar, kans-

ondersteunen bij de exploitatie.

rijk. Nieuwe vormen van gebruik als middel tot behoud.’

Doel van het onderzoek was te achterhalen welke exploi-

Met deze uitkomst moest het bestuur zich opnieuw be-

tatievormen het meest succesvol zijn (minimaal kosten-

raden over de toekomst met dit beleidsplan 2017-2021

dekkend), welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn

als resultaat

binnen dit streven en welke andere gebruiksmogelijkheden in een kerkgebouw mogelijk zijn.
De conclusie van het onderzoek was dat de stichting bedrijfsmatiger zou moeten gaan werken, strakker aansturen van plaatselijke commissies met betrekking tot de
exploitatie en een vrijwilligersbeleid gericht op ondersteuning, kennisvermeerdering en zakelijk inzicht. Als

overheden dit financieel mogelijk zouden maken
(subsidie) zou de SOHK uit kunnen groeien tot een belangrijke partner in de twee provincies bij het behoud
van religieus erfgoed.
De praktijk is weerbarstiger. Voor de noodzakelijke professionalisering die nodig is voor een bedrijfsmatiger manier van werken is op z’n minst financiering nodig om
een organisatie, hoe klein ook, op te zetten met betaalde
medewerkers, die per definitie resultaatplichtig zijn
(zoals in Friesland en Groningen). Bij vrijwilligers beperkt
zich dat tot een inspanningsverplichting, hoe waardevol
dit ook is. Zowel de provincie Zuid-Holland als de provincie Noord-Holland waren hier niet toe bereid, ook al zijn
er voorbeelden van andere provincies die dit wel doen.
Om uit deze impasse te geraken is de SOHK gaan praten
met Stadsherstel Amsterdam over de mogelijkheid van
een vorm van samenwerking of inbedding in hun organisatie. In eerste instantie verliepen de gesprekken posi-

tief, maar uiteindelijk heeft het bestuur van Stadsherstel
medio 2016 de plannen niet geaccordeerd, met name
omdat het rendabel krijgen van kerken, zo weten ze ook
uit eigen ervaring, een moeilijke opgave is. Wel is de
Grote kerk te Schermerhorn overgenomen door Stadsherstel, die deze kerk in het najaar van 2016 en voorjaar
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Beleidsvoornemens voor de jaren 2017-2021
De doelstellingen in dit beleidsplan komen voort uit de

waarden voor het verkrijgen van de POM-status is het

ontwikkelingen tot nu toe:

bezit van minimaal twintig monumenten. Dat kan voor
de SOHK wel een argument zijn om vooralsnog te stre-

1. Het fundament van de stichting verstevigen door

ven naar uitbreiding van het bezit.

strategische allianties en/of samenwerkingen.

De SOHK voert gesprekken met veel partijen, ook met

4. Het realiseren van sluitende exploitaties voor alle

collega provinciale kerkstichtingen. Als zij verder in het

afzonderlijke locaties, zowel bestaande als nieuw te

ontwikkelproces zijn als de SOHK, dan kunnen we van

verwerven.

hen leren, kiezen wat de SOHK beter past. Ook onder-

Een structureel verlies op de exploitatie van sommige

zoeken we welke samenwerkingen, met wie en onder

SOHK-kerken is funest voor de vermogenspositie van de

welke condities succesvol kunnen zijn. Dat betekent au-

stichting en is op termijn niet vol te houden. Het is dan

tomatisch dat vaak ook gekozen zal worden om NIET sa-

ook dringend noodzakelijk dat samen met de plaatselijke

men te werken, omdat er geen meerwaarde aan ont-

commissies van de betreffende kerken een actieplan

leend kan worden. We leren wel steeds beter wat WEL

wordt bedacht en uitgevoerd om dit tij te keren. Een ac-

een toegevoegde waarde kan hebben.

tiever monitoringsbeleid is hierbij essentieel.

2. Het op redelijke termijn verkrijgen van de status

5. Het vergroten van het draagvlak van de stichting,

‘Professionele

o.a. door uitbreiding van het aantal donateurs.

Organisatie

voor

Monumentenbe-

houd’ (POM) t.b.v. subsidies voor restauratie en onder-

Het donateurenbestand is in de loop der jaren teruggelo-

houd.

pen naar circa 400. Om het draagvlak van de stichting te

De overheid werkt het liefst samen met betrouwbare

vergroten moet de zichtbaarheid van de stichting verbe-

partners en heeft voor de monumentensector het begrip

teren en de lopende wervingscampagne uitgebreid wor-

‘POM-status’ ingevoerd. Organisaties met deze door de

den.

overheid te verlenen Pom-status, waarbij de verkrijger
aan een aantal voorwaarden moet voldoen, zouden op

6. Kerkbesturen ondersteunen in hun zoektocht naar

termijn voorrang krijgen bij de toekenning van subsidies

neven- en herbestemming van hun kerkgebouw.

voor restauratie en onderhoud. Alleen om die reden al is

Met regelmaat wordt de SOHK door kerkbesturen bena-

het wenselijk dat gestreefd wordt naar deze toekenning.

derd om te komen praten over de toekomst van een of
meer kerkgebouwen. Vaak met het doel om zo’n leegko-

3. Uitbreiding van het bezit onder de nieuwe condities.

mend kerkgebouw over te (laten) nemen. In eerste in-

In principe is dit geen doel op zich, maar als één van de

stantie wordt gekeken naar de huidige situatie, de (on)

voorwaarden voor het verkrijgen van de POM-status

mogelijkheden van meervoudig gebruik of verhuur in de

wel noodzakelijk.

specifieke context van het betreffende gebouw en de

Hoewel voor de doelstelling, het behoud van kerkgebou-

mogelijkheden die de huidige eigenaar (nog) heeft. Even-

wen met een bijzondere, historische, architectonische of

tueel wordt, op basis van de nieuwe overnamecondities,

landschappelijke waarde in de provincies Noord- en Zuid

gekeken of de SOHK hierbij een rol kan spelen. Deze taak

-Holland, overnames van kerkgebouwen geen voorwaar-

wil de SOHK blijven vervullen in de komende beleidsperi-

de is, kan het wel het uiteindelijk resultaat van gesprek-

ode.

ken zijn als de huidige eigenaar geen mogelijkheden
meer ziet om wat voor reden dan ook. Een van de voor9
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