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Het beleid van SOZK wordt bepaald door het doel van de Stichting zoals verwoord in artikel 2 van 
haar statuten te weten: het bevorderen van de belangstelling voor historische kerkgebouwen in de 
provincie Zeeland en de instandhouding van die gebouwen. 
 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 
-  het in eigendom verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van 
 monumentale kerken en hun bijgebouwen in de ruimste zin; 
-  het streven naar een passend gebruik en exploitatie van de gebouwen zoveel mogelijk in -
 overeenstemming met hun aard; 
-  het bevorderen van belangstelling voor de gebouwen lokaal, maar ook in een bredere kring; 
-  het verzamelen en verstrekken van informatie over deze gebouwen; 
- het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting en publicaties;  
- het genereren van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van het gebouw; 
- het werven van fondsen voor restauratie en onderhoud van de bezittingen.  
 
De Rijksoverheid maar ook de Provinciale en Gemeentelijke overheden hebben baat bij eigenaren 
die goed voor hun monument zorgen en maken dat het opdrachtgeverschap goed is georganiseerd. 
Hierbij wordt het op een professionele wijze beheren van de monumenten via de zogenaamde 
Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s) gestimuleerd. POM’s zijn 
organisaties met meer dan 20 rijksmonumenten in eigendom die deze aantoonbaar op professionele 
wijze in stand houden. Voor de organisaties biedt de POM- status voordelen bij de aanvraag voor 
instandhoudingssubsidie. De stichting heeft dan ook het voornemen om zo een POM organisatie te 
worden. Een dergelijke status noodzaakt de Stichting om de nodige kerkgebouwen in eigendom te 
verwerven, de administratie op peil te hebben en te houden daaronder tevens begrepen een degelijk 
financieel beleid. 
 
Het uitgangspunt bij de verwerving van kerken is dat de kerken om niet worden verkregen, zo 
mogelijk met een bruidsschat voor de afdekking van het meerjarig onderhoud.   
 
De stichting wil optimaal gebruik maken van de diverse subsidiemogelijkheden. Het komt voor dat 
er subsidies worden verstrekt bijvoorbeeld voor het ondersteunen (van de leefbaarheid) van het 
platte land, waarvoor ook een kerkgebouw ook in aanmerking kan komen.  
 
De communicatie naar buiten toe omtrent de activiteiten en de gebouwen via het Bulletin, dat ten 
minste twee keer per jaar uitkomt en aan (monumentale) kerkgebouwen in de provincie aandacht 
besteedt, is van groot belang. Hierbij wordt bezien of een betere benutting van internet en sociale 
media tot een verdere verbetering van deze communicatie kan leiden. 
 
Het stichtingsbestuur draagt er in overleg met de besturen van de lokale exploitatiestichtingen voor 
dat de kerkgebouwen bouwkundig in goede conditie blijven waarbij de exploitatiestichtingen door 
het beschikbaar stellen van de kerken en het zelf organiseren van activiteiten voorzien in de 
gedeeltelijke bekostiging van de exploitatie en het onderhoud van de kerken.  
 
Voor de activiteiten vanuit de stichting en de lokale exploitatiestichtingen wordt een beroep gedaan 
op vrijwilligers. Aan de bestuurders van de stichting en de exploitatiestichtingen worden geen 
beloningen toegekend. Wel zijn verzekeringen afgesloten voor mogelijke risico’s die samengaan 
met het vrijwilligerswerk. 
 
Er zal meer afstemming tussen de besturen van de vier exploitatiestichtingen moeten komen om 
zodoende tot betere uitwisseling van informatie en afstemming van de activiteiten te komen.  



 
De Stichting neemt deel aan de activiteiten van SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) te 
weten bijeenkomsten van provinciale platforms en vrijwilligersorganisaties. Ook vinden gesprekken 
plaats met regionale en landelijke organisaties die zich bezighouden met het behoud en beheer van 
rijksmonumenten. 
 
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het instandhouden van de kerkgebouwen vertoont een grote mate van 
continuïteit in het bestedingspatroon. Een en ander vindt in de regel plaats via de door 
subsidiegevers goedgekeurde meerjarige onderhouds- en instandhoudingsplannen. 
 


