
1 
 

Beleidsplan Stchtng DE BURGWAL                                                

 

 

 

 

De Burgwal is een unieke plek voor muziek en verdieping in Nederland. 
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1. De organisate  

 

Gegevens van de Stihtng: 

Naam:    Stchtng De Burgwal 

Adres:   Burgwal 60, 8261 EP   Kampen 

Telefoonnummer: 038 2022740 

E-mailadres:  Info@deburgwal.com  

RSIN-nummer:   859535204 

Nummer K.v.K :   73428841 

 

 

Bestuurssamenstelling: 

Voorziter:   de heer B.A. Endedijk 

Secretaris:  vacature 

Penningmeester: mevrouw J. de Wilde 

Algemeen:  de heer A.J.J. van Noord 

Algemeen:  mevrouw H. Hendriks-Krist 

Algemeen:  mevrouw W.A. Visser 

 

De organisate 

De organisate van De Burgwal bestaat uit het bestuur en enkele commissies. De bestuursleden 

hebben een link, c.q. zijn lid van een commissie. De commissies adviseren het bestuur. Het bestuur 

neemt de besluiten, tenzij de commissie is gemandateerd. Alle commissies hebben elkaar nodig om 

gezamenlijk de goede dingen te doen, ieder vanuit zijn eigen taakveld. Daardoor kunnen de adviezen 

voor het bestuur goed worden voorbereid.  

De commissies bestaan uit een linking pin van het bestuur en enkele vrijwilligers. De leden van het 

bestuur en de commissieleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Naast het 

bestuur en de commissies werken vrijwilligers mee bij het organiseren van de actviteiten en het 

onderhoud van het gebouw. Zij ontvangen daar een kleine vrijwilligersvergoeding voor.  

Voor de overall coördinate, de beheerstaken, de administrate, de fnanciële administrate en de 

aansturing van de vrijwilligers wordt te zijner tjd een coördinator aangesteld. Deze functe is 

noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en exploitate. Hiervoor wordt wel een beloning 

verstrekt. Dit kan pas als de inkomsten van de stchtng dit kunnen dragen. 
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2.Beleid en strategie 

De stchtng De Burgwal is op 20 december 2018 opgericht met als doel: 

a. Het bevorderen van de instandhouding van de Burgwalkerk aan de Burgwal 59/60 te Kampen 

zodat het gebouw zijn religieuze, muzikale en historische functe kan blijven behouden en 

kan fungeren als cultureel centrum. De stchtng beoogt daarbij trouw aan het verleden en 

dient daarmee het algemeen belang. 

b. Al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan 

bevorderlijk zal zijn 

De stchtng beoogt het algemeen nut en heef geen winstoogmerk. 

 

De stchtng wil haar doel bereiken door: 

a. De verkrijging van het recht van erfpacht van het kerkgebouw 

b. Het renoveren, onderhouden en zoveel mogelijk geschikt maken van het gebouw voor de in 

het gebouw te organiseren actviteiten 

c. Het, al dan niet in samenwerking met derden organiseren van bijeenkomsten op historisch, 

cultureel en religieus gebied 

d. Alle andere wetge middelen 

. 

Bij het ontwikkelen van de visie op de toekomst van het gebouwencomplex De Burgwal heef het 

bestuur zich laten inspireren door een aantal thema’s die beginnen met de leter G: Geloven, 

Gedenken, Geschiedenis en Gastvrijheid. Tegen deze achtergrond streven we ernaar dat De Burgwal 

een huis van muziek en verdieping wordt waarin men zich thuis kan voelen 

Er wordt een programma ontwikkeld en aangeboden voor de drie onderdelen Muziek, historie en 

verdieping.   

De Burgwal is zeer geschikt voor muziekuitvoeringen. Daarvoor wordt een programma ontwikkeld 

met meerdere pijlers, waar allerlei soorten uitvoeringen mogelijk zijn. Zowel voor amateurs als 

professionele musici. Gericht op Kampen en de regio.  We willen ook een podium bieden voor jong 

talent en zowel klassiek als moderne programma’s aanbieden. We ontwikkelen dit programma met 

een aantal musici uit Kampen die zich hier belangeloos voor inzeten. 

De Burgwal heef als gebouw een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de 

protestantschristelijke kerk in Kampen en is ook landelijk van betekenis. Door middel van 

tentoonstellingen (boeken, portreten, foto’s en andere voorwerpen) willen we die geschiedenis 

vertellen aan de bezoekers, zowel met een permanente als met incidentele tentoonstellingen. 

Het gebouw wordt ook ter beschikking gesteld voor trouw- en rouwplechtgheden, bijzondere 

kerkdiensten of gedenkdiensten en lezingen reeksen 

 

3.Financiële aspecten 

De Inkomsten van de stchtng zijn in het algemeen gifen en donates, huur, entreegelden bij 

actviteiten en andere inkomsten. Met deze inkomsten wordt het gebouw gerenoveerd en 
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onderhouden en de beheerskosten betaald. De inkomsten zoals huur en entreegeld zijn nodig voor 

de kosten van de uitvoeringen en overige actviteiten. Een gif van de Gereformeerde kerk van 

Kampen van € 150,000 en een gif van de Van Gelder stchtng van € 250,000 zijn op dit moment het 

vermogen van de stchtng waar nu de renovate en onderhoudskosten van betaald worden. 

De stchtng is voornemens een stchtng vrienden van De Burgwal op te richten om op die manier 

ook inkomsten te verwerven die nodig zijn om de actviteiten te kunnen uitvoeren en de 

doelstellingen te bereiken. 

De Uitgaven van de stchtng: Op dit moment zijn er uitgaven voor renovate en onderhoud en 

exploitatekosten. Voor de vrijwilligers (gastvrouwen en schoonmaak) wordt een kleine 

vrijwilligersvergoeding betaald. 
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