HET BELEID VAN DE STICHTING NATIONAAL MONUMENT SINT JAN
Verleden en heden
De Stichting Nationaal Monument Sint-Jan staat er in meerdere opzichten goed
voor. De stichting heeft veel goodwill en roept positieve associaties op. De
Stichting kan steeds weer rekenen op steun van velen (zowel middels grote, als
kleine giften). Het vermogen is thans zodanig dat zij de eerstkomende jaren aan
haar verplichtingen jegens kerkbestuur kan voldoen.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan is fondsen
werven ten behoeve van de instandhouding van de Sint-Jan. Deze doelstichting
is niet alleen gericht op instandhoudingsactiviteiten die op korte termijn te
voorzien zijn. De Stichting streeft er ook naar meer zekerheid en continuïteit te
creëren opdat ook op langere termijn de noodzakelijke
instandhoudingswerkzaamheden kunnen blijven plaatsvinden.
Zij zal dat onder meer doen door het opbouwen van een vermogensfonds. Het
rendement op het vermogen in dit fonds kan in de toekomst ter beschikking
worden gesteld als een bijdrage aan de kosten van de instandhouding.
Op basis van afspraken met het kerkbestuur van de parochie Heilige Johannes
Evangelist draagt de Stichting maximaal 20% bij aan de kosten van de
instandhouding van het casco van de kathedraal. De overige 80% wordt door
de overheden beschikbaar gesteld conform de thans geldende regelingen en
afspraken.
De stichting committeert zich voor het betalen van een bijdrage aan
instandhoudingsactiviteiten eerst nadat door het kerkbestuur een begroting en
een dekkingsplan aan de stichting zijn overlegd.
Fondsenwervingsbeleid
Het actieve fondsenwervingsbeleid van de afgelopen jaren wordt ook de
komende jaren gecontinueerd. Dat wil zeggen:
- De stichting zal zorg dragen voor een steeds weer positieve
beeldvorming en ruime bekendheid van het Nationaal Monument SintJan

- De stichting zal in haar communicatie haar opdracht om een voor de
Bossche/Brabantse/Nederlandse gemeenschap zeer belangrijk
monument in stand te houden centraal stellen
- De stichting zal zowel de gevers met een kleine beurs als de gevers die
beschikken over ruimere middelen moet blijven interesseren om een
financiële bijdrage te geven
- De stichting zal instandhoudingsprojecten definiëren die aansprekend
zijn. Deze instandhoudingsprojecten bieden de mogelijkheid om
bijzondere acties voor fondsenwerving te entameren
- De stichting zal frequent inhoudelijk communiceren over het wel en wee
van het Nationaal Monument Sint-Jan en de instandhoudingsactiviteiten
De communicatie zal in de toekomst steeds meer middels
internet/sociale media plaatsvinden. (Free) publicity is een belangrijk
element in de zogenaamde communicatiemix
- De stichting hanteert een vorm van accountmanagement voor de gevers
met een grotere beurs
- De stichting zal haar steunstichting “De Steunberen van de Sint-Jan“
actief en stimulerend ondersteunen
De kosten van de fondsenwerving
De verhouding opbrengsten/kosten (kosten eigenfondsenwerving + kosten
beheer en administratie) mogen op basis van een langjarig gemiddelde de 20%
niet overschrijden.
Bestuur en governance.
De stichting kent een algemeen bestuur en een werkgroep (bestaande uit
leden van het stichtingsbestuur).
De leden van het bestuur worden voor een periode van 4 jaar benoemd. De
maximale zittingstermijn is 12 jaar.
De voorzitter van het bestuur is ook de voorzitter van de werkgroep.
De plebaan van de parochie Heilige Johannes Evangelist is lid van het algemeen
bestuur.
(Nieuwe) leden van het algemeen bestuur worden, op voordracht van het
algemeen bestuur, benoemd door de bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Het algemeen bestuur stelt het beleid vast. Het accordeert de begroting en de
jaarrekening en neemt besluiten die een grote impact hebben op de
(financiële) positie en positionering van de stichting.

De werkgroep doet voorstellen m.b.t. het beleid en de begroting. Het realiseert
en operationaliseert het beleid en draagt zorg voor de (financiële)
administratie.
Het voeren van de (financiële administratie en het verrichten van secretariële
werkzaamheden kan (gedeeltelijk) uitbesteed worden aan derden die daar een
vergoeding voor kunnen ontvangen.
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