
Beleidsplan 2022 Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk    

  
Activiteiten van de stichting. 

In 2022 gaan wij ook na coronatijd voort met Mens en Muziek Wederkomstkerk ! Samen met 

participanten willen wij onze doelstellingen realiseren:  

- Mogelijk maken dat musici muzikale, instrumentale en vocale vaardigheden tonen. Daarbij 

wil de stichting muzikale talenten steeds uitdagen en zo optimaal mogelijk tot ontplooiing 

brengen.  

- Tonen van culturele uitingen, die een relatie hebben met de naleving van ethiek en 

mensenrechten, alsook  

- Realiseren van projecten  die verband houden met de functionaliteit van de Wederkomstkerk 

of met de bouwkunst van de Wederkomstkerk 

Het gebouw blijft mede in gebruik voor de historische functie door diverse levensbeschouwelijke 

groeperingen. De stichting draagt er zorg voor dat die groeperingen zich houden aan de 

doelstellingen van de stichting voor wat betreft respect, ethiek en geven van verantwoordelijkheid, 

die mensen aankunnen. Tegelijk maakt de stichting onderscheid tussen cultuur en de oorspronkelijke 

functie, waarbij de stichting zich richt op cultuur. De levensbeschouwelijke activiteiten gaan wel het 

gebruik van het gebouw aan, maar niet de activiteiten van de stichting. Voor wat betreft de bijdrage 

voor culturele activiteiten en daartoe behorende activiteiten beperkt de stichting zich tot 

toerekening van de bijdrage, die bedoeld is voor de culturele activiteiten, die behoren tot haar 

doelstelling.    

Invulling van de activiteiten van de stichting : Voorstellingen met muziek worden mogelijk gemaakt. 

Er wordt gestreefd naar muzikale voorstellingen, zo mogelijk één keer per maand met uitzondering 

van vakantiemaanden.    

Voorts wordt de verbinding gezocht met participanten, die betekenis hechten aan de participatie 

omdat zij een band voelen met de stichting en haar doelstellingen. Daartoe behoort het doel van de 

stichting om het volgende uitdrukkelijk tegen te gaan: 

- gebrek aan respect voor de ander. 

- grensoverschrijdend gedrag, waardoor anderen belemmerd worden na te denken of de 

verantwoordelijkheid te dragen, die zij aankunnen. 

Er zal worden ingezet op duurzaamheid en continuïteit van de stichting met gebruikmaking van de 

unieke (akoestische en met symboliek en historie omgeven) kwaliteiten van het gebouw.  

Algemene gegevens 

Naam: Stichting MensEnMuziek Wederkomstkerk, ook Mens & Muziek Wederkomstkerk 
Kamer van Koophandel nummer 63815710 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 855413165 
Adres: Rijnstraat 20, 5215EK ‘s-Hertogenbosch 
 



Contactgegevens: 
Telefoonnummer contactpersoon bestuur:                    06 255 91 511  
Telefoonnummer gebouw (alleen voorafgaand of na activiteiten):        073 613 80 95 
Website: mensenmuziekwederkomstkerk.nl                 
Rekening courant : NL37 RABO 0305 8764 73 
 
Bestuursleden:  H.E. van Ipenburg, voorzitter         L. van den Berg, secretaris 
                                  H. van Loenen, penningmeester             B. van Herpen, lid 
                                                                                                          G.M.M. van Ipenburg, lid 
Beloningsbeleid: 
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.  

De manier waarop de stichting in 2022 geld werft: 

De stichting krijgt geld van participanten en donateurs. Bij voorstellingen wordt rondgegaan met het 

verzoek om vrijwillige giften voor de stichting.      

Het beheer van het vermogen van de stichting: 

Er is niet meer vermogen dan nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het beheer daarvan 

verloopt via het aanhouden van een rekening courant en een spaarrekening.  

De besteding van het vermogen van de stichting: 

De bestedingen van de stichting hebben betrekking op de lasten, die samenhangen met de 

activiteiten van de stichting. De activiteiten worden alleen door vrijwilligers gedaan.  

Begroting 1 januari 2022 t/m 31 december 2022: 

Ontvangsten en inkomsten 
 
Participatiebijdragen t.b.v. cultuur en incidentele giften                              €                   10.000  
Specifieke giften aan culturele algemeen nut beogende stichting     €                   10.000  
gift o.b.v. overeenkomst "periodieke gift in geld".        
Keuken                                                                                                          €                     3.000  
Totaal ontvangsten  en inkomsten                                                                    €                   23.000  

Uitgaven       

Vrijwilligers en vergoedingen                                                                €                    5.000  
       
Algemene kosten                                 €                      1.500 
       
Uitgaven keuken/sanitair energie en gebruik gebouw                                 €                    16.000  
Totaal uitgaven                                                                                                     €                   22.500  


