Beleidsplan stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot 2013-2020
(geactualiseerd op 1-3-2017)

1. Inleiding
De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is in 2006 opgericht om financiële middelen te
werven voor het groot onderhoud en de restauratie van de Sint-Petrusbasiliek of Sint-Pieter
in Oirschot.
Aanleiding tot de oprichting was de restauratie (2009-2012) van dit middeleeuwse
rijksmonument.
2. Doel van de stichting
De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot heeft als doel: het inzamelen van gelden voor het
onderhoud en de restauratie van de Sint-Petruskerk in Oirschot.
3. Werkzaamheden van de instelling
De stichting probeert haar doel te bereiken door:
a) het organiseren van concerten, voorstellingen en andere culturele
evenementen/activiteiten ten bate van het monument;
b) het aanwerven en instandhouden van een vriendenclub en comité van aanbeveling;
c) het onderhouden van contacten met de media
d) organiseren van doelcampagnes, bijvoorbeeld voor de restauratie van het orgel of glasin-loodramen van de Sint-Petruskerk;
e) alle andere wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Jaarlijks wordt een benefietconcert georganiseerd (2017: Canto Ostinato) en zijn er
activiteiten tijdens Open Monumentendag (rondleidingen kerk, speurtochten), met als doel:
bewustwording en het werven van nieuwe donateurs.
4. Organisatiestructuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
• Jan Mezenberg (voorzitter)
• Nicoline (N.E.C.) van Tiggelen-Dirven (secretaris)
• Jos van Heesch (penningmeester) – opvolger van Frans Smulders die overleden is
• Huub van Griensven (lid)
• Jan Mercx (lid)
• Toon Gloudemans (lid).
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden
voor de stichting. Zij kunnen hooguit onkosten declareren, op basis van bewijsdocumenten.
Er zijn geen directieleden of medewerkers in dienst.

De contactgegevens van de stichting zijn: Snellaertsstraat 11, 5688 CZ Oirschot, telefoon
(0499) 550 685, behoud@sintpieteroirschot.nl.
Website: www.sintpieteroirschot.nl.
5. Financiering en schenkingsbudget
De stichting keert alleen geld uit aan het bestuur van de Sint-Petruskerk in Oirschot. Dit geld
is alleen bestemd voor projecten voor het behoud van dit monument en de cultuurhistorisch
waardevolle inventaris ervan, dus niet voor religieuze of pastorale doeleinden. Zie
Begroting, jaarrekening en balans.
6. Vermogensbeheer
De stichting beheert haar geldvermogen zorgvuldig, dus niet in beleggingen, maar via een
spaarrekening. Er is geen beleggingsstatuut. Zie verder de Begroting, jaarrekening en balans

