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Beleidsplan van de Stichting Behoud Lutherse Kerk te Hoorn 
 
1. Doelstelling van de Stichting en het actuele beleid 

 
De Stichting stelt zich ten doel om het gerestaureerde monumentale kerkgebouw gelegen 
aan Ramen 4 te Hoorn (Rijksmonument) in goede staat te houden alsmede alles wat 

hiermee in de ruimste zin verband houdt. De Stichting beoogt ook het gebouw 
beschikbaar te houden en te stellen voor het publiek. Het accent ligt hierbij op een brede 
culturele functie. 

 
2. Werkzaamheden van de Stichting 
 

Om bovengenoemd doel te bereiken werft de Stichting actief sponsors en donateurs en 
organiseert culturele activiteiten om de onderhouds- en exploitatiekosten te kunnen 
dekken. De Monumentenwacht Noord-Holland inspecteert jaarlijks het gebouw van binnen 
en buiten en levert een inspectierapport. De architect stelt een onderhoudsplan op, op 

basis waarvan bij het Rijk onderhoudssubsidie wordt aangevraagd. 
 
3. De wijze waarop de Stichting fondsen werft 

Sponsoren en donateurs worden actief benaderd. Tweemaal per jaar ontvangen donateurs 
en sponsoren een bulletin waarin zij op de hoogte gehouden worden van het wel en wee 
van het gebouw en de stichting. Tijdens Open Monumentendagen wordt het gebouw voor 

het publiek open gesteld en wordt het monumentale orgel (Rijksmonument) bespeeld. 
De kerk en andere ruimtes in het gebouw worden verhuurd aan verenigingen, stichtingen, 
particulieren en bedrijven. Er vinden trouwerijen, uitvaartdiensten en 

condoleancebijeenkomsten plaats. De kerk is ook geschikt voor het houden van concerten. 
In de zomermaanden worden er regelmatig orgelconcerten gegeven. 
 

4. De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt 
 
De penningmeester maakt jaarlijks - en ook tussentijds - financiële overzichten. Deze 
worden gecontroleerd door het bestuur. Het accountantskantoor Finan-Plus te Hoorn 

controleert de penningmeester en draagt zorgt voor een balans en verlies- en 
winstrekening die, na bespreking in het bestuur, in het bulletin worden gepubliceerd. 
De reserves zijn bij een diverse Nederlandse banken ondergebracht. Voor het onderhoud 

wordt een lange termijn onderhoudsplanning gehanteerd opgesteld door de architect en 
op basis van rapportage van de jaarlijkse onderhoudsinspectie van de Monumentenwacht. 
 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van de Stichting Behoud Lutherse Kerk te 
Hoorn. 
 

 
J.B.H.J. Kelder-Vermeulen H. v.d. Zee I.M. Laan 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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Privacy verklaring van Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn 
 
Onderstaand privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting 

Behoud Lutherse Kerk Hoorn verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren of andere 
geïnteresseerden. 
 

Indien u lid/donateur wordt van Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn of om andere 
redenen persoonsgegevens aan Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn verstrekt, geeft u 
uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te 

verwerken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en  te bewaren voor 
uw eigen administratie. 
 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Behoud 
Lutherse Kerk Hoorn, Boerewagen 44, 1625 HB te Hoorn, KvK nummer 41235727. 

De functionaris is bereikbaar via: stbehoudluthersekerkhoorn@outlook.com. 
 
2. Welke gegevens verwerken wij en met welk doel? 
 In het kader van uw donateurschap worden de volgende gegevens verwerkt: naam, 

adres en indien bekend geslacht. 
 Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het versturen van het 

bulletin en acceptgirokaarten, het versturen van uitnodigingen of informatie over 

activiteiten van Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn. 
 
3. Bewaartermijnen 

 Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens 
gedurende de duur van uw donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van uw 
donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 
 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Behoud Lutherse Kerk 

Hoorn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De enige 
derde die beperkt (alleen naam) inzage heeft in uw persoonsgegevens is onze 
accountant. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten 
Via de penningmeester/ledenadministratie kunt u een verzoek indienen om uw 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of de verwijderen. Stichting Behoud 

Lutherse Kerk Hoorn zal uw verzoek binnen een maand na uw verzoek afhandelen. 
Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Indien u 

klachten heeft over de wijze waarop Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn uw 
persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen 
met de ledenadministratie. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy 

beleid kunnen eveneens worden gericht aan onze ledenadministratie: 
stbehoudluthersekerkhoorn@outlook.com. 

 

6. Wijzigingen 
 Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via deze website 

bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken. 
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