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1 Inleiding 
Dit plan beschrijft het beleid zoals dat door de Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale 

Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek (hierna de stichting) wordt gevoerd. 

2 Doelstelling 
De stichting is opgericht in 1896 door de heer en mevrouw Lebret. Zij stelt zich statutair ten doel in 

de gemeente Renkum maar bij voorkeur in Oosterbeek een liberale protestantse godsdienstprediking 

te steunen die van de Remonstrantse Broederschap of van enige andere soortgelijke 

geloofsgemeenschap uitgaat, terwijl de gelden ook mogen worden besteed aan andere vormen van 

godsdienstprediking mits die ook de liberale protestantse beginselen verspreiden of bevorderen. 

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in stand houden van het kerkgebouw aan de 

Wilhelminastraat 10 te 6862 HC te Oosterbeek. Dit gebouw is gebouwd in 1905 als gevolg van 

particulier initiatief van de heer en mevrouw Lebret die de aanwezigheid van een liberaal 

protestantse kerk in Oosterbeek wensten te verzekeren. Het gebouw wordt overeenkomstig haar 

doelstelling thans aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek op non-profitbasis ter beschikking 

gesteld. 

 

De stichting is zich ten volle bewust van het feit dat zij eigenaar is van een gebouw dat een 

cultuurhistorisch erfgoed is en wil die waarde ten volle respecteren. Om deze reden heeft zij het 

gebouw in 2001 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg laten erkennen als beschermd 

monument op grond van de Monumentenwet 1988. De stichting stelt zich dan ook als nevendoel 

waar mogelijk zich in te zetten voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van het 

kerkgebouw. 

3 Gebruik van het gebouw 
De Remonstrantse Gemeente gebruikt het gebouw voor kerkdiensten en andere kerkelijke 

activiteiten. Daarnaast wordt het gebouw waar mogelijk gebruikt ten behoeve van de culturele 

sector van de gemeente Oosterbeek. 

 

Uitgangspunt is dat de instandhouding van het gebouw door de stichting op non-profitbasis 

plaatsvindt, maar dat deze wel sluitend moet zijn. Daartoe zal de overeenkomst met de 

Remonstrantse Gemeente afdoende en sluitende voorwaarden dienen te bevatten teneinde behoud 

van het gebouw als monument en een zo efficiënt mogelijke wijze van onderhoud zeker te stellen. 

 

Het kerkgebouw is recentelijk gerestaureerd. In verband daarmee zal in 2011 de 

gebruiksovereenkomst met de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek dienen te worden aangepast 

en vernieuwd. Uitgangspunt blijft dat het kerkgebouw om niet ter beschikking zal worden gesteld 

doch de onderhoudskosten zullen - voor zover die de draagkracht van de stichting te boven gaan - 

mede door de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek als feitelijk gebruiker dienen te worden 

gedragen. 
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4 Onderhoud 
In dit verband zal de stichting tevens waar mogelijk gebruik maken van de bestaande 

subsidiemogelijkheden welke voor instandhouding en onderhoud van monumenten beschikbaar zijn. 

Gedacht kan daarbij worden aan de subsidies ingevolge het besluit rijkssubsidiering instandhouding 

monumenten 2011 (BRIM 2011). Voorts zal de stichting ook in de toekomst, net als in het recente 

verleden, door middel van het aanvragen van subsidies bij ondersteuningsfondsen, verwerven van 

legaten en particuliere giften en het houden van speciale acties de nodige fondsen werven welke ter 

verwezenlijking van haar doel nodig zijn. 

 

Als beheerder van een als monument erkend kergebouw zal de stichting haar lidmaatschap van de 

Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen voortzetten. 

5 Vermogensaanwending 
In 2011 zal de stichting overgaan tot het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van 

de uitkomsten van dit onderhoudsplan zal een realistische schatting van de te verwachten jaarlijkse 

onderhoudskosten in de komende10 jaar dienen te worden gemaakt en zal vervolgens een prognose 

worden gemaakt van de te verwachten uitgaven, het tijdspad waarin deze uitgaven zich voor zullen 

doen alsmede de financiële reserves benodigd voor de dekking van deze onderhoudskosten. Dit 

dekkingsplan dient als basis voor het reserveringsbeleid van de stichting zodat na de recente 

restauratie over enkele jaren voldoende fondsen beschikbaar zijn voor het noodzakelijke onderhoud. 

 

Het dekkingsplan zal dienen als basis voor toekomstige acties om de stichting van zodanige fondsen 

te voorzien dat het dekkingsplan ook daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gebracht. Tevens zal de 

stichting in 2011 de samenstelling van het beschikbare belegd vermogen waar nodig aanpassen 

zodat vermogen met in acht neming van een correctie voor inflatie ten minste in stand gehouden 

wordt en indien mogelijk zal kunnen groeien. 

 

Verder is de doelstelling het vermogen zodanige regelmatige inkomsten te doen genereren dat - met 

instandhouding van het vermogen - de inkomsten voldoende zijn om de onderhoudskosten zo veel 

mogelijk te kunnen dekken. 

6 Goedkeuring 
Dit plan is goedgekeurd in de 134

e
bestuursvergadering van de stichting op 14 januari 2011. 


