Beleidsplan Stichting Vrienden van de Domkerk 2021 – 2024
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning ten behoeve van de __
dagelijkse openstelling van de Domkerk, zulks in de meest ruime zin des woords. Daar wordt tevens
onder verstaan de ondersteuning van restauratie en onderhoud van de Domkerk. Onder voornoemd
doel van de stichting is niet begrepen enige voorziening in de kosten van kerkdiensten.
Missie en visie
De missie van de Stichting is: ondersteuning van de Open Dom en instandhouding van de Domkerk.
De Stichting doet dat door financiële ondersteuning, het creëren van maatschappelijk draagvlak
voor de Open Dom en de Domkerk en (desgevraagd) ondersteuning van activiteiten in
overeenstemming met het doel van de stichting.
De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de visie dat de Domkerk, in het hart van de stad,
een waardevolle plaats is voor bezoekers, voorbijgangers en zinzoekers. Daarbij richt de Stichting zich
op ondersteuning van laagdrempelige toegang van de kerk, culturele en historische activiteiten en
instandhouding van de Domkerk als belangrijk cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit bestuursleden die deels zijn voorgedragen door het
Citypastoraat Domkerk (CPD) en deels door de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Daarmee
wordt het belang van het werk van de Open Dom en de Domkerk in de stad tot uitdrukking gebracht.
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun werk pro deo, zonder onkostenvergoeding.
Daarnaast kan de stichting een beroep doen op een vrijwillige fondsenwerver en het secretariaat van
de Domkerk, dat ook uit vrijwilligers bestaat. Voor incidentele uitgaven, zoals voor publicaties of
ondersteuning bij fondsenwerving, worden zo veel mogelijk incidentele extra gelden ingezet, zoals
gelden uit nalatenschappen of bijdragen van fondsen. Kosten voor fondsenwerving worden via de
begroting en jaarrekening verantwoord.
Financiële ondersteuning Open Dom en Domkerk
De Stichting werft gelden door donateurs en domdragers te werven. Zij worden jaarlijks en
incidenteel om een financiële bijdrage gevraagd. Daarnaast kan de Stichting fondsen, overheden en
anderen aanschrijven voor financiële ondersteuning.
Meer concreet vindt financiële ondersteuning van de Open Dom en de Domkerk plaats door middel
van:
-

Structurele medefinanciering van het onderhoud van de Domkerk door middel van een vaste
jaarlijkse financiële bijdrage ad € 25.000,Financiering van de tentoonstellingen in de Domkerk, zoals verzorgd door de
tentoonstellingscommissie van de Open Dom,
Incidentele medefinanciering van grootschalig onderhoud en restauratie van de Domkerk;
Incidentele financiering van bijzondere activiteiten of aankopen ten behoeve van het werk in
de Open Dom, zoals de educatieve dienst, de ontvangst, de DomShop en het DomCafé;
Het aanvragen van financiële ondersteuning bij fondsen, overheden e.a. ten behoeve van
grootschalig onderhoud en restauratie van de Domkerk of bijzondere activiteiten of
aankopen ten behoeve van het werk in de Open Dom.

De Stichting heeft de ANBI status. Aan de verplichtingen die daarbij horen, zoals publicatie van
jaarstukken, wordt voldaan door middel van publicatie op de website
https://www.domkerk.nl/nl/vrienden/vrienden-van-de-domkerk.
Maatschappelijk draagvlak Open Dom en Domkerk
De Stichting creëert maatschappelijk draagvlak door donateurs en domdragers te werven. Daarnaast
publiceert de Stichting over activiteiten die zij ondersteunt en de Domkerk als waardevol cultureel
erfgoed.
De Stichting werkt samen met andere partijen in Utrecht die een link hebben met de geschiedenis en
instandhouding van de Domkerk, zoals CPD, de PGU, de Stichting Herbouw Schip, DomUnder,
museum Catharijneconvent en Oud Utrecht.
De Stichting publiceert elk voorjaar een tijdschrift waarbij wordt ingegaan op de bijzondere culturele
en historische waarde van de Domkerk, althans aan dergelijke ontwikkelingen die een heldere relatie
hebben met de Domkerk. De redactie opereert onafhankelijk van het bestuur, maar biedt het
bestuur wel ruimte voor mededelingen e.d. en stemt daarover met het bestuur af.
Daarnaast geeft het bestuur in het najaar een nieuwsbrief uit en organiseert de Stichting in het
najaar een lezing voor (potentiële) donateurs en domdragers over een thema gelieerd aan de
(geschiedenis van de) Domkerk. Donateurs en domdragers krijgen het tijdschrift en de nieuwsbrief
gratis toegezonden, maar het is ook beschikbaar voor belangstellenden in de Domkerk.
De stichting is zichtbaar op de site www.domkerk.nl, die wordt gebruikt door het Citypastoraat
Domkerk (CPD), de Stichting Zaterdagmiddagmuziek en de Stichting Vrienden van de Domkerk
gezamenlijk. Op de Domkerk-app is een aparte groep voor Vrienden van de Domkerk en de Stichting
publiceert zes keer per jaar in de Handreiking, het tijdschrift van het CPD, dat onder leden van de
CPD en vrijwilligers van de Open Dom wordt verspreid.
De Stichting heeft een eigen account op Facebook en LinkedIn.
Donateurs en domdragers worden tussentijds per mail uitgenodigd voor bijzondere activiteiten, zoals
tentoonstellingen, open monumentendag, ambachtsmarkten e.d.
Ondersteuning activiteiten
Desgevraagd is de stichting bereid om, samen met andere partners, bij te dragen aan activiteiten die
in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting. Daarbij kan gedacht worden aan:
-

De organisatie van een ambachtenmarkt op het Domplein, samen met de Stichting Herbouw
Schip en de educatieve dienst;
Het onderzoeken van mogelijkheden tot herplaatsing van oude bouwdelen van de Domkerk,
samen met de kerkrentmeester van het CPD;
De oplevering van restauraties, samen met de werkgroep restauratie en grootonderhoud van
CPD/PGU;
De organisatie van tentoonstellingen of bijzondere activiteiten bij tentoonstellingen, samen
met de tentoonstellingscommissie van de Domkerk.

Donateurs en domdragers
De stichting kent donateurs en domdragers. Iedereen kan donateur worden. Er geldt geen minimum
gift per jaar, maar een gift van minimaal € 60,- p.j. wordt gestimuleerd. Voor Domdragers geldt een
minimum jaarlijkse gift van € 250,- . Donateurs en domdragers hebben dezelfde ‘voordelen’, maar

domdragers ontvangen extra uitnodigingen voor bijzondere ontvangsten, bijvoorbeeld tijdens een
restauratie of bij een bijzondere tentoonstelling.
Per 1 november 2021 had de Stichting 1.044 geregistreerde donateurs, waarvan 924 sinds 1 januari
2020 een financiële bijdrage hadden geleverd. Het domdragerschap is nog in ontwikkeling en kent op
deze datum 29 domdragers.
Ambitie
Als gevolg van de corona-crisis en de beperkte toegankelijkheid van de Domkerk zijn de inkomsten
van bezoekers in 2020 en 2021 drastisch gedaald. Om de Domkerk in stand te houden en
laagdrempelig toegankelijk te houden, zal naar verwachting vaker en voor hogere bedragen een
beroep op de Stichting worden gedaan en is dus versterking van de financiële situatie van de
Stichting noodzakelijk.
In het voorjaar van 2021 is een wervingscampagne gestart. Daarvoor is een professionele
fondsenwerver ingehuurd. In het voorjaar is ingezet op het benoemen van de urgentie, het zichtbaar
maken van de bijzondere culturele waarde van de Domkerk door een serie mini-documentaires te
publiceren en online werving. In het najaar zal een proef starten met straatwerving. Daarnaast is in
het voorjaar de werving van domdragers voorbereid, zodat deze in het najaar van 2021 van start kan
gaan.
Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld om over de jaren 2021 tot en met 2024 het
aantal betalende donateurs met minimaal 150 per jaar te doen toenemen en om in 2024 een groep
van minimaal 100 domdragers te hebben.
De Stichting streeft ernaar om uiterlijk voorjaar 2022 de ANBI-status voor culturele instellingen te
hebben.

