Verslag van de eerste vergadering van de leden van de Vereniging Vrienden
Walburgiskerk Zutphen op 10 oktober 2019 van 19.30 tot 20.15 uur.
Aanwezig zijn 15 leden en de heren Vrieze (voorzitter Stichting Walburgiskerk Zutphen) en
Krans (secretaris Stichting Walburgiskerk Zutphen).
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Voorstellen leden van het bestuur.

De leden van het bestuur stellen zich voor:
Arnold Gerritsen (voorzitter)
Max Assies (secretaris)
Fons Spliet (penningmeester)
Jacqueline van Overbeek de Meyer (lid)
Charlotte van Dijk (lid)
3.

Terugblik op het ontstaan van de vereniging.

De voorzitter geeft een toelichting op het initiatief van de Stichting Walburgiskerk Zutphen
om de Vereniging Vrienden op te richten. De vereniging is met name opgericht om
iedereen die zich betrokken voelt bij de Walburgiskerk te binden en waar mogelijk de
betrokkenheid te bevorderen. Voorts kan in specifieke gevallen op de vereniging een
beroep worden gedaan.
Vervolgens geeft hij een kort overzicht van de verschillende activiteiten die nodig waren
om de vereniging daadwerkelijk te kunnen starten. Het formuleren van de doelstelling, de
statuten, het beleidsplan en de totstandkoming van de folder/pasjes en het openen van
een bankrekening vergden de nodige tijd. In februari is de vereniging officieel van start
gegaan.
Er zijn nu 30 leden, uiteraard zijn de inspanningen erop gericht dit aantal de komende tijd
te vergroten.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Charlotte van Dijk die een toelichting op het
beleidsplan van de Vereniging zal geven
4.!
!
!

Beleidsplan V.V. Walburgiskerk Zutphen 2019 - 2023
(het beleidsplan staat op de site Walburgiskerk.nl onder het kopje
Vriendenvereniging).

Charlotte van Dijk schetst de totstandkoming van het beleidsplan.
Het beleidsplan sluit aan op het beleidsplan van de Stichting Walburgiskerk die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van de kerk.
Uiteraard wordt in het kader van het beleidsplan nauw samen gewerkt met de Stichting de
Librije en de Stichting Baderorgel.
De Stichting Walburgiskerk die in 2016 is opgericht, onder de vlag van de Stichting Oude
Gelderse Kerken, eigenaar van de kerk, heeft sinds die tijd een aantal ingrijpende
aanpassingen van de kerk gerealiseerd. De hoofdingang is naar het ‘s Gravenhof
verplaatst, de museumwinkel is ingericht en de verwarming in de kerk vernieuwd.

De kerk maakt verder inmiddels onderdeel uit van het Stichting Erfgoed Gelderland en het
Grootste Museum van Nederland. Deze laatste stichting, een initiatief van het museum
Catharijneconvent in Utrecht, verenigd 13 kerken en synagoges in Nederland en biedt
voor deze instellingen landelijk een belangrijk platform.
Het doel van vereniging om een netwerk te vormen van betrokkenen bij de kerk zal met
name worden gerealiseerd door bijeenkomsten voor de leden te organiseren en de leden
over evenementen in de kerk te informeren. Uiteraard zullen ook de donateurs van de
Librije en het Baderorgel en de vrijwilligers in de kerk hierbij worden betrokken.
Tenslotte heeft de vereniging inmiddels ook een plaats op de internetsite van de
Walburgiskerk waar de statuten, het huishoudelijk reglement en in de toekomst de
nieuwsbrief kunnen worden gevonden.
De voorzitter bedankt Charlotte voor de toelichting en geeft de gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Door een van de aanwezigen wordt gewezen op een onjuiste verwijzing op pagina 4 van
het beleidsplan onder het punt contributie. Hier wordt verwezen naar 3 en dit moet artikel
2 van de statuten zijn.(volgens mij is de verwijzing juist want deze verwijst naar punt 3 van
het beleidsplan niet naar het huishoudelijk reglement of statuten)

5.

Benoeming leden onderzoeks-/kascommissie.

De voorzitter stelt vervolgens de benoeming van leden van de onderzoeks-/kascommissie
aan de orde.
De heren Van Hasselt en Bögeman zijn bereid om in de onderzoeks-/kascommissie plaats
te nemen.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van deze heren als leden van de
onderzoeks-/kascommissie.
6. Toelichting Beleidsplan Stichting Walburgiskerk Zutphen.
De voorzitter geeft aansluitend de voorzitter van de Stichting Walburgiskerk Zutphen, de
heer Vrieze, het woord om het onlangs gereedgekomen beleidsplan van de Stichting toe
te lichten.
De heer Vrieze schetst, aan de hand van een presentatie (kunnen we die bijvoegen?), een
beeld van het beleidsplan van de stichting zoals dat het afgelopen jaar is ontwikkeld.
Samengevat is het doel van de stichting Walburgiskerk om voor de Stichting Oude
Gelderse Kerken een lonende exploitatie te realiseren.
Dit betekent dat de stichting voor een breed publiek (jong en oud) een groot scala aan
activiteiten zal (laten) ontwikkelen.
De basis is dat de kerk de schatkamer van Zutphen is en de speerpunten zijn daarin dat
de kerk: een huis is voor iedereen, een museale functie heeft en commerciële activiteiten
mogelijk zijn.

De heer Vrieze benadrukt afsluitend het grote belang van de vrijwilligers in de gehele
organisatie. Dit geldt voor zowel de kerk, de Librije, het Baderorgel en het
klokkenluidersgilde.
De voorzitter bedankt de heer Vrieze voor zijn uitgebreide toelichting.
7. Rondvraag.
De voorzitter vraagt of er nog vragen of ideeën zijn voor activiteiten van de vereniging.
Hij wil in elk geval nog graag het Kerstboomfestival onder de aandacht brengen dat van 13
december tot 4 januari in de kerk zal worden gehouden. Organisaties en instellingen
kunnen dat een ter beschikking gestelde kerstboom versieren.
De Vereniging Vrienden zal in elk geval een kerstboom versieren.
Een van de aanwezigen stelt voor om ook scholen hiervoor te interesseren.
Aansluitend geeft een lid aan te hebben genoten van de onlangs georganiseerde
erfgoeddag. Zij zou het op prijs stellen als ook de vereniging evenementen organiseert
waarin aandacht is voor archeologische aspecten van de kerk.
De voorzitter zegt dat deze suggestie zal worden meegenomen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

