ANBI INFORMATIE
Naam:

Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrord kerk te Utrecht door
religieus-culturele evenementen.
De stichting behoort tot de kerkelijke instellingen.

Oprichtings datum:

6 oktober 2017; de culturele anbi status is met ingang van deze datum
verleend bij beschikking d.d. 18 december 2017

Verkorte naam:

Ondersteuningsfonds Sint Willibrord Kerk Utrecht (OSWU)

RSIN nummer:

858009481;

Bezoekadres:

Minrebroederstraat 21 Utrecht.
Openingstijden:
- een half uur voor aanvang van de H. Mis: voor bezoekers van de H.Mis;
- een half uur voor aanvang van uitvoeringen: voor bezoekers van deze
uitvoeringen;
Buiten deze tijden,
voor groepen dagelijks van 09.00 tot 17.30 uur op afspraak of dinsdag t/m
zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur zonder afspraak voor een ieder.

Contactgegevens:

bestuur@ondersteuningsfondswillibrordkerk_cultanbi.nl

Doelstelling:

het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordus Kerk
te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor
het publiek in het algemeen te waarborgen.
Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele
evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en
rond de Sint Willibrord kerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk.

Beleidsplan:

het komende jaar zal speciale aandacht gegeven worden aan de op- en uitbouw
van een vrijwilligers organisatie ten behoeve van de begeleiding bij
evenementen als muziekuitvoeringen en reguliere rondleidingen.
Na de mislukte coupepoging van de stichting Culturele Evenementen St
Willibrordkerk (SCEW) is een breuk ontstaan met de eigenaar van het
monumentale kerkgebouw, de Sint Willibrordus Stichting, waarna SCEW in
liquidatie is gegaan onder ontzegging van elke vorm van medewerking van
bestuur en vrijwilligers van SCEW aan activiteiten-overdracht en voortzetting
van aangegane samenwerkingen aan opvolgende vrijwilligers. Het bestuur van
SCEW schroomde niet tot actieve tegenwerking over te gaan en is zelfs tot
verduistering van documenten en goederen over gegaan.
Het nieuwe bestuur van de Sint Willibrordus Stichting heeft de hierdoor
ontstane schade, tezamen met adviseurs, nieuwe vrijwilligers en bestuursleden
van het Ondersteuningsfonds enigszins weten te beperken.
Met name het herstel van de aangerichte reputatieschade naar derden zal tijd
en inspanning vergen.
Het beleid voor de komende jaren zal gericht zijn op fondsenwerving ter
bestrijding van de kosten van onderhoud van het Rijksmonument en

voorziening in de kosten van de toekomstige (deel-) restauraties Ook zal
getracht worden de ondergrond van het monument te verwerven alsook een
Pastoriegebouw om de kerk te completeren.
Naast de opbrengsten uit te organiseren religieuze evenementen en
Gregoriaanse- en andere muziekuitvoeringen zal aandacht worden gegeven
aan historische en toeristische rondleidingen, zo mogenlijk in samenwerking
met het Catharijne convent en andere musea en kerken.
Ook zal de donateursgroep “Vrienden van de Sint Willibrordkerk” nieuw
leven worden ingeblazen.
Bestuur:

het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een algemeen
bestuurslid. Ingeval de omvang van de werkzaamheden zulks nodig maakt zal
tot uitbreiding van het aantal bestuursleden worden overgegaan. De stichting
wordt vertegenwoordigd door het bestuur als geheel of twee tezamen
handelende bestuurders.
Bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen geldelijke
beloning.
De werkzaamheden betreffende muziek en instumenten en die betreffende PR
zijn gedelegeerd aan vaste meewerkende vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Personeel:

de heer T.M. Sluimer
de heer P.N. van den Nouwland
mevr. E.M. Noltes-van Eekeren

Voor het werk voor de stichting zijn vrijwilligers actief.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

