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INLEIDING 
 

 

 

 

De Canon van Grave leert, dat in het midden van de dertiende eeuw een eerste bakstenen kerkje met 

toren in laat-romaanse stijl is gebouwd ter ere van Sint-Elisabeth. Door tal van ontwikkelingen maakt 

de kerk in de loop der tijd een groei door die maken dat de kerk in 1575 de grootste kruiskerk in het 

huidige Nederland is. En daarmee bijvoorbeeld groter dan de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. 

De Sint-Elisabethkerk kent een bewogen geschiedenis. In de huidige vorm wordt de kerk nauwelijks 

nog herkend als in oorsprong een kruiskerk. De bijzondere vorm is het gevolg van de vele 

oorlogshandelingen, bezettingen en ontzettingen die de vestingstad Grave in de loop der eeuwen 

heeft ondergaan.  

Van oorsprong rooms-katholiek is de kerk in 1602 in Hervormde handen gevallen en – met 

uitzondering van de korte periode 1672-1674 – na bijna 200 jaar in 1799 weer voor de rooms-

katholieke eredienst beschikbaar gekomen. 

In de Sint-Elisabethkerk bevindt zich op het hoogaltaar het graf van bisschop Van Velde de Melroy, die 

– nadat Napoleon hem het bisdom Roermond had afgenomen – aan het begin van de 19e eeuw de 

kerk uitkoos om daarvan uit leiding te geven aan het vicariaat Grave-Nijmegen. Een belangrijk deel van 

de kunstschatten en het rijke interieur van de kerk zoals vandaag de dag nog te zien, is er gekomen 

dankzij de inzet van de bisschop van Roermond Van Velde de Melroy. 

De geschiedenis laat zien, dat er behalve tijden van bloei ook tijden zijn geweest waarin het 

voortbestaan van de kerk niet altijd vanzelfsprekend was, zowel materieel als immaterieel. Ook de 

toekomst is wat dat betreft onzeker. 

Deze halve kruiskerk maakt met haar karakteristieke spits Grave in wijde omtrek en vanuit alle 

windstreken herkenbaar. Stad en kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien geen 

eeuwigdurende garantie voor behoud, maar één ding is zeker: de stad kan niet zonder de kerk én de 

kerk niet zonder de stad. 

De geloofstraditie staat onder druk, maar zeven eeuwen geloofsgeschiedenis worden niet zomaar 

uitgevlakt. Een kerk gebouwd voor de eeuwigheid, zoals het vroeger luidde. Vanzelfsprekend is het 

niet. Het is de vaste overtuiging van de stichting dat, zoals in vroeger tijden een beroep gedaan mocht 

worden op mensen, ook nu en de nabije toekomst niet tevergeefs een beroep zal worden gedaan op 

de huidige én toekomstige generaties om de kerk blijvend te bewaren. 

In dit beleidsplan voor de periode 2018-2022 worden de missie en de doelstellingen die daarbij horen 

omschreven.  
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1. DE SINT-ELISABETHKERK EN DE 

STICHTING 
 

1.1 Behouden en veiligstellen 
In 1971 wordt de Sint-Elisabethkerk gesloten vanwege de zeer slechte toestand waarin de kerk 

op dat moment verkeert. Het duurt nog enkele jaren alvorens plannen tot restauratie en 

herstel van de kerk ten uitvoer kunnen worden gebracht. 

De Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk is op 5 mei 1972 opgericht. De stichting speelt een 

belangrijke rol bij de omvangrijke restauratie van de Sint-Elisabethkerk die zijn aanvang neemt 

in 1974. 

Na afronding van de restauratie in 1981 wordt de stichting niet opgeheven, maar blijft zij 

voortbestaan en geeft ze tot op de dag van vandaag invulling aan het doel zoals in artikel 2, lid 

2 van de statuten is verwoord: ‘De stichting heeft ten doel de Sint Elisabethkerk te Grave met 

bijgebouwen, kerkhof en erf en de tot een en ander behorende vaste inventaris – samen hierna 

te noemen: de kerk – voor de gemeenschap te behouden en veilig te stellen en te dien einde de 

kerk te onderhouden en/of te beheren en/of te exploiteren, een en ander voor zover het niet-

kerkelijke gebeurtenissen betreft en onder nader met de parochie Grave schriftelijk overeen te 

komen voorwaarden.‘ 

De stichting heeft sinds 1972 vooral uitvoering gegeven aan de instandhouding van de kerk 

door het plegen van onderhoud en waar nodig ook te restaureren. De stichting heeft de 

ambitie om in de beleidsperiode 2018-2022 de geschiedenis van de Sint-Elisabethkerk te 

profileren. Zij kiest ervoor om het immaterieel erfgoed (de verhalen en de geschiedenis van de 

kerk) en het cultureel erfgoed wat daaraan is verbonden, direct te koppelen aan het in stand 

houden van de Sint-Elisabethkerk. 

 

1.2 Missie 
Betekenis geven aan de kerk als cultureel erfgoed en als symboolfunctie voor Grave. 

 

1.3 Doelstellingen 
De Sint-Elisabethkerk, naast haar actuele religieuze functie, ontwikkelen als een kwalitatief 

monument met museale en culturele faciliteiten, ruimte geven aan maatschappelijke en 

levensbeschouwelijke rol, de kerk duurzaam in stand houden, zorgvuldig onderhouden en 

restaureren. 
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE 
 

2.1 Algemeen 
__________________________________________________________________________________ 

De stichting kent een bestuur dat concreet vormgeeft aan het beleid. Het bestuur van de 

stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een bestuurslid met een 

bouwkundige achtergrond 

Statutair zijn twee zogeheten kwaliteitszetels in het bestuur gereserveerd voor 

vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het kerkbestuur. 

 

2.1.1 Bestuurssamenstelling 
J.G. Dulk, voorzitter 

L.J. van de Lockant, bestuurslid 

M.M.J. Roefs, secretaris/penningmeester 

P.A.M. van de Ven, bestuurslid op voordracht van het kerkbestuur 

Vacature, bestuurslid op voordracht van het gemeentebestuur 

 

2.1.2 Medewerkers 
De stichting kent naast de leden van het bestuur geen vaste medewerkers. 

 

2.2 Rol en taakverdeling in relatie tot het kerkbestuur en 

gemeentebestuur 
__________________________________________________________________________________ 

Bij de oprichting van de stichting in 1972 was geen sprake van een statutair vastgelegde 

betrokkenheid voor kerk- en/of gemeentebestuur. Wijzigingen in de statuten in 1977 en 2002 

hebben daar veranderingen in aangebracht door het instellen van zogeheten kwaliteitszetels; 

één voor het kerkbestuur en één voor het gemeentebestuur. Daarmee is in formele zin de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking gebracht die door kerkbestuur, 

gemeentebestuur en stichting wordt gevoeld voor het behoud van de Sint-Elisabethkerk.   

  

2.2.1 Kerkbestuur 
De Sint-Elisabethkerk is eigendom van de rooms-katholieke parochie Heilige Elisabeth 

(patrones van de caritas), door een intern-kerkelijke reorganisatie in 2012 rechtsopvolger van 

de in de statuten genoemde parochie Grave. De stichting werkt zeer nauw samen met het 

kerkbestuur, maar is in haar handelen onafhankelijk.  

Stichting en kerkbestuur hebben jaarlijks tenminste twee keer per jaar bestuurlijk overleg om 

te zorgen voor een goede afstemming van de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. 

 

2.2.2 Gemeentebestuur 
Er is sprake van een tweeledige relatie met het gemeentebestuur. Onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de publiekrechtelijke rol die de gemeente als overheid heeft, bijvoorbeeld bij 
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de verlening van omgevingsvergunningen. Daarnaast is het gemeentebestuur statutair ook in 

privaatrechtelijke zin met de stichting verbonden. 

 

In gemeentelijke beleidsstukken wordt het belang van de Sint-Elisabethkerk voor (de stad) 

Grave onderstreept. De kerk wordt gezien als een van de topmonumenten binnen de 

gemeentegrenzen. 

Ook in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Visie op de vestingstad Grave’ wordt het belang 

van de Sint-Elisabethkerk in ruimtelijk-historisch perspectief nadrukkelijk onderstreept. 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zich zodanig te ordenen, dat – gelijk de beschrijving 

in de roman Stad aan de Maas van Anton Coolen, enkel de Sint-Elisabethkerk zich in het 

toekomstige silhouet duidelijk aftekent tegen de hemel.  

 

In de periode 2001-2011 heeft de verantwoordelijkheid van de gemeente zich ook financieel 

vertaald door een jaarlijkse bijdrage aan het toentertijd uitgevoerde 10-jarig onderhoudsplan. 

Voorzetting van dit beleid is tegelijkertijd wenselijk en noodzakelijk. Daartoe zal dan ook 

overleg gepleegd worden met als doel te komen tot een duurzame financiële bijdrageregeling. 

 

2.2.3 Omzien, kijken en vooruitblikken 
Tot voor enkele jaren geleden, heeft de stichting uitvoering gegeven aan haar statutaire 

doelstelling waarbij de nadruk heeft gelegen op het behoud van de kerk als gebouw. Minder 

aandacht is er geweest voor het profileren van de cultuurhistorische betekenis van de kerk als 

waardevolle drager van ruim zeven eeuwen geschiedenis. 

De stichting streeft ernaar om in dit verband in deze beleidsperiode een duidelijk omlijnd kader 

vast te stellen voor de middellange termijn (5 à 10 jaar). Het aspect historie krijgt hierin een 

meer prominente rol. Om dit te benadrukken wordt gericht gewerkt aan de versterking van de 

(bestuurlijke) portefeuille ‘historie en erfgoed’. Hierbij wordt zo mogelijk ook verbinding 

gezocht met het door de gemeente in 2016 gestarte programma ‘Historisch Grave’, gericht op 

de positionering van Grave als toeristisch en recreatieve trekker. 

 

Op de lange termijn zal de tussen de gemeente en parochie in voorbereiding zijnde kerkenvisie 

aan belang winnen en mogelijk van invloed zijn op het toekomstige gebruik en exploitatie van 

de Sint-Elisabethkerk. Gezien haar statutaire doelstelling beschouwt de stichting zich als 

belanghebbende partij in dit proces en draagt zij waar mogelijk graag bij aan een goed verloop 

daarvan. Toekomstige ontwikkelingen kunnen mogelijk ook aanleiding zijn om – in 

samenspraak met het kerkbestuur en het gemeentebestuur – de (statutaire) opdracht van de 

stichting (verder) te verbreden. 

  

Beleidsplan 2018-2022 van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave                                               9 



3. BELEID 2018-2022 
 

3.1 Algemeen 
__________________________________________________________________________________ 

De stichting wil een groot maatschappelijk draagvlak realiseren. Doel is dat het belang van de 

Sint-Elisabethkerk als belangrijk cultureel erfgoed breed wordt erkend, herkend en 

onderstreept. 

Het resultaat van deze bewustwording leidt tot een krachtiger (financiële en ideële) 

ondersteuning van de missie en doelstellingen. Daarmee krijgt het monument de gewenste 

betekenis van haar cultureel erfgoed als symbool voor Grave en een bredere en grotere 

uitstraling die past bij haar status en geschiedenis. 

 

3.2 Ambitie 
__________________________________________________________________________________ 

Voor de beleidsperiode 2018-2022 kiest het stichtingsbestuur ervoor om de volgende functies 

van de kerk te verbeteren in kwaliteit: 

▪ symboolfunctie voor Grave; 

▪ de monumentale functie; 

▪ de museale en culturele functie; 

▪ de maatschappelijke functie; 

▪ de levensbeschouwelijke functie. 

De stichting is zich ervan bewust dat het uitbouwen van ambities in de planperiode tijd en 

fasering vraagt en mede afhangt van de ruimte voor het investeren in menskracht en 

middelen. 

 

3.3 Communicatie en marketing 
__________________________________________________________________________________ 

De stichting onderkent en beseft dat realisatie van de doelstelling, missie en de vergroting van 

het draagvlak voor de kerk alleen kans van slagen heeft als ook haar communicatie hierop 

professioneel en hedendaags aansluit. 

In de beleidsperiode 2018-2022 wordt een communicatie- en marketingbeleidsplan opgesteld 

dat de doelen van de stichting ondersteunt. Professionele inzet daarbij kan niet alleen 

geschieden op vrijwillige basis. Het bestuur onderzoekt welke investeringen nodig zijn om de 

positie van de Sint-Elisabethkerk en haar missie professioneel uit te dragen. Social media 

worden intensiever en actiever benut. 
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3.4 Cultuur 
__________________________________________________________________________________ 

In de beleidsperiode wordt een programma ontwikkeld dat bijdraagt aan een grotere 

bekendheid van de Sint-Elisabethkerk. Daarmee moet de Sint-Elisabethkerk als beeld-

bepalende factor voor Grave benadrukt worden alsmede haar cultuur dragende rol in de 

binnenstedelijke en stedenbouwkundige structuur van de oude binnenstad van Grave.  

De stichting heeft het voornemen om in de beleidsperiode 2018-2022 de bijzondere 

geschiedenis van de Sint-Elisabethkerk te profileren. Zij kiest ervoor om het immaterieel 

erfgoed (de verhalen en de geschiedenis van de kerk) en het cultureel erfgoed wat daaraan is 

verbonden, meer direct in te zetten voor en te koppelen aan het in stand houden van de kerk. 

Op een bij de moderne tijd passende wijze wil de stichting de kerk een plaats geven waarbij, 

met respect voor de primaire functie die de kerk nog steeds heeft als Gods huis, cultuur en 

erfgoed een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan het behoud van de Sint-Elisabethkerk 

voor de toekomst. Met het kerkbestuur zal daartoe in de beleidsperiode meer frequent overleg 

gevoerd worden teneinde de komende jaren hieraan concreet invulling te kunnen geven. 

Daarnaast zal de stichting – in samenspraak met de parochie – een eerste verkenning doen 

naar het opzetten van een internationaal netwerk van Elisabethkerken.  

 

3.5 Restauratie en onderhoud kerkgebouw 
__________________________________________________________________________________ 

Tussen 1974 en 1981 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden die de kerk heeft 

behoed voor verval. In de decennia daarna zijn, tot op de dag van vandaag, diverse andere 

werkzaamheden uitgevoerd die geschaard kunnen worden onder de noemer ‘groot 

onderhoud’ en/of ‘restauratie’. 

De stichting laat zich bij haar taak op het gebied van onderhoud en restauratie adviseren en 

begeleiden door externe partijen als de Stichting Monumentenwacht en het Bouwbureau van 

het bisdom ’s-Hertogenbosch. 

 

3.5.1 Scenario’s voor de toekomst 
De stichting vormt zich in de eerste helft van de beleidsperiode 2018-2022 aan de hand van 

twee of meer scenario’s een beeld ten aanzien van het toekomstige onderhoudsniveau 

(bijvoorbeeld sober en doelmatig). Financiële consequenties worden hierbij in kaart gebracht 

met daarop afgestemd een plan van aanpak ten aanzien van de fondsenwerving. Daarbij treedt 

de stichting in overleg met de besturen van parochie en gemeente. 

 

3.5.2 Planning instandhoudingsplan 
De Sint-Elisabethkerk is sinds 1965 een Rijksmonument.  Door de status van rijksmonument 

kan een beroep worden gedaan op steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed volgens 

de regels van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim).  

In de beleidsperiode wordt uitvoering gegeven aan een onderhoudsplan dat loopt van 2015 

tot en met 2021. Een deel van de werkzaamheden is in 2016 uitgevoerd. De overige 

werkzaamheden worden uitgevoerd in de beleidsperiode 2018-2020. 
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In de beleidsperiode wordt een instandhoudingsplan voorbereid voor de periode 2021-2027 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

3.5.3 Duurzaamheid 
__________________________________________________________________________________ 

Toekomst en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Dit maakt dan ook dat de 

stichting zich bij haar statutaire doelstelling zich de komende jaren meer en meer hierop zal 

dienen te richten. Het gaat daarbij om een breed scala aan onderwerpen dat zich uitstrekt van 

verschillende vormen van beheer (bouwkundig, financieel, energie etc.) en bijvoorbeeld ook 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid (zie 3.9.5). Stapsgewijs zal gewerkt worden om te komen 

tot een groene kerk; in de beleidsperiode vindt daartoe geregeld overleg plaats met het 

kerkbestuur en andere partijen die daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

 

 

3.6 Reconstructie rugwerk Smitsorgel 
__________________________________________________________________________________ 

Behalve restauratie en onderhoud van het kerkgebouw (de schil) heeft de stichting in 2016 

uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken van reconstructie van het in 1886 verloren 

gegane rugwerk van het uit 1846 stammende Smitsorgel. 

De Stichting verricht thans een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden en de financiering 

van deze substantiële investering als afzonderlijk project. Het streven is erop gericht om in 

2018-2019 een projectplan vast te stellen, te starten met fondsenwerving en een tijdstip te 

kunnen bepalen waarop de reconstructie van het rugwerk een aanvang zal nemen. 

Waar dit specifieke project daartoe aanleiding geeft zal dit beleidsplan tussentijds aangepast 

worden.  

 

3.7 Financiën 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.7.1 Algemene uitgangspunten 
De stichting probeert in haar handelen zo transparant mogelijk te zijn. Zij geeft daartoe inzage 

in haar financiële gegevens en verzorgt jaarlijks een jaarverslag.  

Uitgangspunt is voorts dat projecten alleen uitgevoerd kunnen worden indien er voldoende 

financiële middelen beschikbaar zijn. Indien er geen dekking is voor de uitvoering van 

(ambitieuze) plannen kan er van realisatie ook geen sprake zijn. Indien (op termijn) minder 

middelen beschikbaar komen, leidt dit ertoe dat werkzaamheden op een lager niveau 

uitgevoerd worden.  

Van de stichting kan, gezien de lange termijndoelstelling die ze heeft, niet verwacht worden 

zodanige investeringen te plegen, dat ze hiermee afbreuk doet aan de continuïteitsverplichting 

die voortvloeit uit haar statutaire doelstellingen. 
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3.7.2 Begrotings- en planningscyclus 
In 2018 wordt een begrotings- en planningscyclus ingesteld zodat gewerkt wordt met een 

meerjarenbegroting en jaarbegrotingen.  

In november van elk jaar stelt het bestuur de begroting voor het volgende jaar vast. Deze 

maakt deel uit van een meerjarenraming die telkens een periode van vier jaar bestrijkt. 

 

3.7.3 Jaarrekening 
Ieder jaar in maart wordt de jaarrekening vastgesteld. De vastgestelde rekening en 

verantwoording wordt jaarlijks vóór 1 juli ter kennisneming aan het kerkbestuur en het 

gemeentebestuur gezonden. 

Niet alleen om te voldoen aan de eisen die samenhangen met de ANBI-status, maar ook om 

de activiteiten van de stichting onder een brede aandacht van het publiek te krijgen, wordt de 

vastgestelde rekening en verantwoording integraal opgenomen op de website van de 

stichting: http://www.st-elisabethkerk.nl/stichting/ 

De jaarrekening krijgt in de beleidsperiode meer en meer de vorm van een jaarverslag voor 

het brede publiek. 

 

3.8 Fondsenwerving 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.8.1 Algemeen 
De stichting is op dit moment sterk afhankelijk van de financiële bijdragen van de parochie en 

de gemeente. Hoewel hetzelfde doel wordt nagestreefd, is de huidige constructie er een 

waarin de stichting financieel kwetsbaar is. 

Nader beleid dient geformuleerd te worden waarin een actieve(re) inzet voor het werven van 

externe bijdragen vorm wordt gegeven. Het eerdergenoemde activiteitenprogramma is 

daartoe een middel. 

Daarnaast dient geïnvesteerd te worden in de opbouw van netwerk bij fondsen van overheid 

en particuliere instellingen. Ook zal – meer dan voorheen – een beroep gedaan gaan worden 

op private partijen om hun betrokkenheid bij de Sint-Elisabethkerk in financiële zin te betonen. 

 

3.8.2 ANBI 
Giften aan de stichting kunnen bij de aangifte van de inkomstenbelasting in aftrek worden 

genomen dankzij de ANBI-status die de stichting sinds 1 januari 2008 heeft. Met ingang van 1 

januari 2012 heeft de stichting een culturele ANBI-status (RSIN 810860399).  

Aan het verkrijgen en behouden van de ANBI-status worden door de Belastingdienst eisen 

gesteld. De stichting monitort voortdurend of blijvend aan deze eisen voldaan wordt. 

 

3.8.3 Vrienden van Sint-Elisabeth 
In de beleidsperiode streeft de stichting, met het oog op een duurzame inkomstenbron, naar 

de oprichting van de Vrienden van Sint-Elisabeth. Vriendschap staat open voor zowel 

natuurlijke personen als rechtspersonen. 
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3.8.4 Giften anderszins 
▪ De stichting bevordert de inzet van de fiscale regeling voor periodieke giften. 

▪ In de beleidsperiode zal onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid en wenselijkheid 

om vermogende particulieren actief te benaderen met de vraag de Sint-Elisabethkerk op 

te nemen in hun testament. 

 

 

3.9 Overige zaken 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.9.1 Risicomanagement 
Aan het werk van de stichting zijn financiële en andere risico’s verbonden. De stichting maakt 

voortdurend een inventarisatie en analyse van de meest relevante risico’s en neemt waar 

nodig maatregelen.  

In 2019-2020 worden hiervoor nadere richtlijnen opgesteld zodat de activiteiten van de 

stichting – gezien het lange termijnkarakter van haar doelstelling – in de toekomst 

gecontinueerd kunnen blijven. 

 

3.9.2 Bestuurdersaansprakelijkheid 
In principe is de stichting als rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die worden 

gemaakt. Elke bestuurders is dan ook tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van zijn taak. Daarin ligt een plicht om zowel individueel als collectief te 

zorgen voor een behoorlijk bestuur van de stichting. 

Via de gemeente Grave kan waar nodig een beroep worden gedaan op de Vrijwilligerspolis die 

onder meer voorziet in een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.  

 

3.9.3 Bestuursreglement 
In 2019 wordt een bestuursreglement vastgesteld dat – als aanvulling op de statuten – nadere 

regels stelt voor het besturen van de stichting en het handelen namens de stichting in het 

rechtsverkeer. 

 

3.9.4 Beloningsbeleid 
Anders dan een vergoeding van gemaakte onkosten ontvangen bestuursleden en vrijwilligers 

van de stichting voor hun activiteiten op het terrein van bestuur, beheer, onderhoud, 

fondsenwerving, communicatie geen beloning.  

  

3.9.5 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
De stichting kent geen vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid. De stichting wil een 

integere en betrouwbare opdrachtgever zijn ten aanzien van haar leveranciers, dienst-

verleners en aannemers. 

In de beleidsperiode wordt bezien of op dit punt concreet beleid geformuleerd dient te worden 

om enerzijds partijen eerlijke en gelijke kansen te bieden en anderzijds hierin ook het aspect 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot uiting te laten komen. 
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3.9.6 Bescherming persoonlijke gegevens 
De stichting hecht zeer grote waarde aan het waarborgen van de privacy en het belang van de 

bescherming van persoonsgegevens. Om die reden geeft zij dan ook in haar contacten met 

natuurlijke personen uitvoering aan de daaromtrent vastgelegde regels in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  
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4. Uitvoering / planning 

 

 

 Onderwerp 2018 2019 2020 2021 

2 Bestuurlijk overleg met gemeente en kerkbestuur     

3.3 Opstellen van een communicatie- en marketingplan     

3.4 Verkenning opzet internationaal netwerk Elisabethkerken     

3.5 Ontwikkeling onderhoudsscenario’s / instandhoudingsplan      

3.5 Start voorbereiding instandhoudingsplan 2021-2027     

3.6 Voorbereidende werkzaamheden reconstructie rugwerk      

3.7 Invoering van vaste begrotings- en planningscyclus     

3.8 Opstellen nader beleid intensivering fondsenwerving     

3.8 Oprichting ‘Vrienden van Sint-Elisabeth’     

3.9 Opstellen (nadere) richtlijnen risicomanagement     

3.9 Vaststellen bestuursreglement als aanvulling op statuten     

3.9 Onderzoek invoeren inkoop- en aanbestedingsbeleid     

 Evaluatie beleidsplan / vaststellen beleidsplan 2022-2025     
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Besluit 

tot vaststelling van het beleidsplan 2018-2022 

 
Aldus vastgesteld te Grave op 24 mei 2018 

in de vergadering van het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave. 

 

 

J.G. Dulk, voorzitter 

M.M.J. Roefs, secretaris/penningmeester 

L.J. van de Lockant, bestuurslid 

P.A.M. van de Ven, bestuurslid (afgevaardigde r.-k. parochie Grave) 
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