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1. Inleiding 

 
De Petruskerk neemt in het dorp Spankeren een prominente plaats in. Het kerkgebouw is 
eigendom van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. en wordt 
voornamelijk gebruikt voor kerkdiensten.  
Door de terugloop van het aantal gemeenteleden en de stijgende kosten voor het onderhoud 
van het monumentale kerkgebouw komt de kerkelijke gemeente, evenals overigens vele 
andere kerkelijke gemeenten in Nederland, in een steeds moeilijker positie te verkeren. 
Mede om die reden heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-
Soeren en Dieren N.O. besloten om over te gaan tot de oprichting van een stichting.  
 
De Stichting Dorpskerk Spankeren is opgericht op 6 oktober 2016 en heeft als doel om de 
Dorpskerk c.q. Petruskerk toegankelijker te maken voor dorpsgenoten en andere 
belangstellenden.  
Het is een algemene Stichting die zelfstandig initiatieven ontwikkelt en uitvoert.  
Om dat te realiseren wordt gedacht aan het organiseren van sociaal culturele evenementen 
zoals concerten, exposities, lezingen, kerstmarkt etc. Met de opbrengsten hiervan en het 
werven van donateurs hoopt de Stichting Dorpskerk Spankeren bij te kunnen dragen aan de 
instandhouding van de Petruskerk.  
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Rheden en is opgericht voor onbepaalde tijd.  
 
Hoe bijzonder is de Petruskerk, de begraafplaats en de ligging? 
 
In het dorp Spankeren ligt aan de Kerkweg de Petruskerk, in de volksmond de Dorpskerk genoemd. 
De laan naar de “Geldersche Toren” aan de Zutphensestraatweg is zodanig aangelegd dat er een vrij 
uitzicht op de kerktoren is. Om dit vrije uitzicht te garanderen bestond er zelfs een verbod om in dit 
gebied bomen te planten. 
 
De Spankerense kerk, althans het tufstenen deel van de toren, stamt uit de elfde eeuw en is daarmee 
de oudste van de zuidoostelijke Veluwezoom. In oorkonden wordt de kerk, die was toegewijd aan de 
heilige Petrus, voor het eerst vermeld in de veertiende eeuw. In het archief van de hertogen van Gelre 
bevindt zich een giftbrief van 1307 waaruit blijkt dat graaf Reinald I van Gelre de kerk van Spankeren 
schonk aan de Commanderie van Sint Johannes. 
 
Door de eeuwen heen bestond er een sterke band tussen de kerk en de bewoners van de 
“Geldersche Toren”. Velen van hen zijn in de grafkelder begraven. Hieraan kwam een einde in de 
Franse tijd, toen omstreeks 1800, het begraven in de kerk werd verboden. De familie Van Rhemen 
bouwde toen haar grafkelder aan de oostzijde buiten de kerk. Als laatste van het geslacht werd hier in 
1921 baronesse Van Rhemen bijgezet. De begraafplaats rond de kerk is nog steeds in gebruik. Op 
zich is dit bijna uniek te noemen.  
 

Het Beleidsplan is een vijfjarig beleidsplan dat bedoeld is om inzicht te geven in: 

 het werk van de Stichting 

 de wijze van geldwerving 

 het beheer en het vermogen van de Stichting 

 de besteding van het vermogen van de Stichting 
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2. Strategie 
 
 

2.1. Doelstelling 

 
 
De Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verbetering 
van de Petruskerk met zijn inrichting en kerkhof in Spankeren en verder alles te doen wat 
daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 
Met haar doelstelling beoogt de Stichting een algemeen belang te dienen.  
 
 

2.2.Realisatie doelstelling 

 
 
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

 inwoners van Spankeren en andere belangstellenden te bewegen de doelstelling van 

de stichting te steunen door donateur te worden; 

 daartoe in aanmerking komende organisaties en instellingen te benaderen met een 

verzoek om donatie, sponsoring van activiteiten of subsidiëring van projecten in het 

kader van de doelstelling; 

 activiteiten te ondernemen, waardoor de belangstelling voor het kerkgebouw met zijn 

inrichting en/of het kerkhof gewekt wordt, teneinde bij te dragen aan het gestelde 

doel; 

 activiteiten van de stichting, waarbij het kerkgebouw en het kerkhof  
  daadwerkelijk  betrokken worden, kunnen slechts plaatsvinden wanneer deze 

voortvloeien uit afspraken volgens een protocol van samenwerking, nader overeen te 

komen tussen de bevoegde vertegenwoordiger van de eigenaar van de Petruskerk 

en het bestuur van de stichting.  

 
 

2.3.Afwezigheid winstoogmerk 

 
 
De financiële middelen van de Stichting worden gevormd door: 

 subsidies en donaties; 

 schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 alle andere verkrijgingen en baten. 
 

Alle financiële middelen worden ingezet voor de realisering van de doelstelling. Zoals blijkt 
uit artikel 3 lid 2 beoogt de Stichting geen winstoogmerk. 
 
 
 

2.4.Bestemming liquidatiesaldo 

 
 
Bij ontbinding van de Stichting wordt een eventueel batig liquidatiesaldo besteed conform het 
doel van de Stichting dan wel, indien dit niet mogelijk is, in ieder geval ten behoeve van een 
instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Inkomstenbelasting 
2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.  
Dit is ook terug te vinden in artikel 13, lid 6, van de statuten. 



5 

 

Beleidsplan Stichting Dorpskerk Spankeren   
 

3. Beleid 

 

 

3.1. Organisatie 

 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
Voorzitter: Ben van Middelkoop 
Secretaris/penningmeester: Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 
Bestuurslid: Tineke Hamer-Verveer 
 
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal drie jaar. 
Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met dien verstande dat een persoon 
maximaal negen jaar bestuurslid van de Stichting kan zijn. 
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Voor het uitvoeren van de 
bestuurstaken ontvangen de bestuursleden geen vergoeding.   
 
 

3.2. Werving 

 

 
De werving van gelden en de financiële middelen van de Stichting worden gevormd door: 

 het werven van subsidies 

 het werven van donateurs 

 het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen en legaten 

 de batige saldi van de georganiseerde activiteiten 

 alle andere overige verkrijgingen 
 
 

3.3. Activiteiten 
 
 

Ter verkrijging van financiële middelen organiseert de Stichting onder meer activiteiten. Voor 
het gebruik van het kerkgebouw en het kerkhof is door de eigenaar van de Petruskerk en het 
bestuur van de Stichting een protocol opgesteld. 
Onder deze voorwaarde wordt het organiseren van activiteiten ingevuld door: 

 concerten; 

 exposities; 

 lezingen; 

 medewerking aan de jaarlijkse Open Monumentendagen; 

 een jaarlijkse kerstmarkt in en rond de kerk.  
 
Concerten 
De Dorpskerk leent zich uitstekend voor muziekuitvoeringen en daarom organiseert de 
Stichting uitvoeringen met de plaatselijke muziekvereniging. Het is de bedoeling om deze uit 
te breiden met plaatselijk ontwikkelde initiatieven en andere zang- en muziekgroepen uit 
Spankeren en de omgeving. 
 
Open Monumentendag 
In het tweede weekend van september organiseert het Comité Open Monumentendag 
Rheden-Rozendaal jaarlijks de Open Monumentendag met een wisselend thema. De 
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Petruskerk is dan ook geopend. Voor de jaarlijkse thema’s worden de noodzakelijke 
benodigdheden aangereikt door het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal.  
Daarnaast wordt door de Stichting haar medewerking aangeboden om het monumentale 
kerkgebouw met al haar authentieke elementen onder de aandacht te brengen van de 
bezoekers.  
 
Kerstmarkt 
De eerste kerstmarkt in Spankeren, die in 2015 samen met de plaatselijke toneelvereniging 
is georganiseerd, was een succes. Juist door de Petruskerk te betrekken bij de kerstmarkt op 
het Kerkplantsoen, waaraan het kerkgebouw ligt, blijkt een waardevolle aanvulling van het 
geheel. Het onderlinge contact tussen de dorpsgenoten wordt mede daardoor bevorderd.   
 
 

3.4. Bestedingsbeleid 

 
 
Overeenkomstig de doelstelling van de Stichting worden de financiële middelen besteed aan 
bijdragen voor de instandhouding en verbetering van het kerkgebouw met zijn inrichting en 
het kerkhof van de Petruskerk te Spankeren. De bijdragen worden bestemd voor de 
projecten die genoemd zijn in het periodiek onderhoudsplan wat door de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente te Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. is opgesteld. Het plan is 
gebaseerd op de jaarlijkse inspecties van deskundigen zoals de Monumentenwacht en de 
daarbij door hen aangegeven urgenties. Voor zover het de doelstelling betreft kan de 
Stichting ook zelf voorstellen doen. 
De keuze van de projecten en de omvang van de bijdrage wordt bepaald in overleg met de 
eigenaar van de Petruskerk. 

 

 

3.5. Beloningsbeleid 

 
 
De leden van het bestuur ontvangen overeenkomstig de bepalingen in artikel 4 lid 6 van de 
statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding ontvangen van 
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
 

3.6. Beheer van het vermogen 

 
 
De Stichting houdt het vermogen in eigen beheer. De Stichting zal niet meer vermogen 
aanhouden dan redelijkerwijs nodig is om de activiteiten te kunnen financieren en daarmee 
de beoogde doelstellingen te kunnen realiseren. 
In overleg met de kerkenraad wordt zowel het tijdstip als de bestemming van de financiële 
bijdragen door de Stichting aan het college van kerkrentmeesters bepaald. 
 
 

3.7. Beschikken over het vermogen van de Stichting 

 
 
Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Daarom kan 
geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het zijn eigen 
vermogen. 
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3.8. Promotie 

 

 
Voor promotiedoeleinden en de werving van donateurs is een folder beschikbaar. Daarnaast 
heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren een website waarop alle actuele informatie te vinden 
is.  
Bij de presentatie van de Stichting Dorpskerk Spankeren wordt de nieuwe folder uitgereikt en 
wordt een uitnodiging gestuurd naar alle verenigingen in het dorp t.w. de Toneelvereniging 
Spankeren, Muziekvereniging Wilhelmina, Dorpsbelang Spankeren, de Oranjevereniging, de 
basisschool e.d.  
Daarnaast wil de Stichting Dorpskerk Spankeren een podium bieden waar de verenigingen 
zich kunnen presenteren en dat uitbreiden naar de omliggende dorpen. Daarbij wordt 
gedacht aan de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal waarmee goede contacten 
worden onderhouden.  
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4. Beheer 
 
 
 

4.1. Financiële middelen 

 
 
De financiële middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de 
Rabobank zal de Stichting een betaal- en spaarrekening openen. De spaarrente wordt 
toegevoegd aan de algemene financiële middelen.  Met het geld van de Stichting worden 
geen beleggingen, speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.  
 
 

4.2. Boekjaar en jaarrekening 

 
 
Aan het eind van ieder boekjaar (=kalenderjaar) worden de boeken van de Stichting 
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en 
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van baten en lasten 
van het lopende boekjaar. De penningmeester biedt deze stukken, voorzien van een rapport 
van een door de kerkenraad benoemde controlecommissie, binnen drie maanden na afloop 
van het boekjaar aan het bestuur aan. 
 
 

4.3. Jaarverslag 

 
 
Het bestuur van de Stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het 
bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het 
jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op eigen wijze legt het bestuur 
verantwoording af over het gevoerd beleid. 
Het beleidsplan en het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. 
 


