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1. Inleiding
Stichting Vrienden van Klooster Wittem stelt elke vier jaar haar beleidsplan, waarin
opgenomen de visie op de ontwikkeling van de Stichting, bij. Met een beknopte opsomming
van de belangrijkste in de voorliggende periode gerealiseerde activiteiten als basis, wordt
een vooruitblik beschreven van voornemens, initiatieven en activiteiten welke concreet
vorm en inhoud geven aan de doelstellingen van de Stichting.
Vrienden van Klooster Wittem wil een goede-doelen-Stichting zijn, waarbij iedereen die
Klooster Wittem en de religieuze, culturele en maatschappelijke rol van het klooster een
warm hart toedraagt, zich kan aansluiten.
Juist omdat Klooster Wittem in Nederland (en in Zuid-Limburg in het bijzonder), maar ook in
toenemende mate bij onze buurlanden Duitsland en België een bijzondere plek van
betekenis is, is de verwachting dat de Stichting Vrienden van Klooster Wittem op de nodige
goodwill kan rekenen en dat particulieren, fondsen en maatschappelijk betrokken bedrijven
bereid zullen zijn (financieel) hun steentje bij te dragen.

2. Klooster Wittem in toekomstperspectief
Al ruim honderd jaar is Klooster Wittem een bedevaartsplek van Redemptoristische
‘heiligen’: de H. Gerardus Majella en Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. Vooral
als bedevaartsplaats voor Gerardus heeft Wittem landelijke en euregionale bekendheid.
Deze devotie is in Wittem het meest gecultiveerd. Wittem is de enige plek in West-Europa
waar een duidelijke link met Redemptoristen-heiligen en -devoties zo sterk is.
Klooster Wittem is al een eeuw lang een plek van Redemptoristen waar mensen troost,
bemoediging en steun vinden bij de vragen rondom hun leven; van veelal ‘gewone mensen’
vanuit een volksgeloof dat zich uit in volksdevoties.
Ondanks de trend van individualisering en secularisering heeft Klooster Wittem zich
ontwikkeld tot een plek waar individuele bezoekers en groepen graag samen komen, als een
bron van inspiratie en ‘Pleisterplaats voor de ziel’.
Wittem blijft in deze wereld en in onze tijd aantrekkingskracht behouden, niet alleen in de
liturgie, maar vooral als plek om te zoeken naar troost en bemoediging of het uitdrukken
van dankbaarheid.
Klooster Wittem wil haar religieuze en maatschappelijke rol de komende jaren verder
uitdragen en nodigt daartoe geïnteresseerden en vrijwilligers uit om mee te denken en te
werken aan de ontwikkeling van activiteiten om die rol tastbaar en concreet te maken.
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3. Visie
De Stichting Vrienden van Klooster Wittem vervult een brugfunctie in het in contact brengen
van de kloosterorganisatie en haar vrienden. De Stichting streeft naar het opbouwen van
een langdurige relatie tussen beide partijen.

4. Missie
De Stichting Vrienden van Klooster Wittem wil door middel van fondsenwerving een
belangrijke bijdrage leveren aan de activiteiten van Klooster Wittem in de meeste brede zin
van het woord en daarnaast zich dankzij deze fondsenwerving inspannen voor het behoud
van Klooster Wittem en haar religieuze en maatschappelijke rol.
Dat doet de Stichting door samen te werken met fondsen, maatschappelijk betrokken
organisaties en bedrijven die Klooster Wittem een warm hart toedragen. Maar ook door
projecten te financieren die gericht zijn op het verbinden en betrekken van individuen en
groepen belangstellenden en geïnteresseerden met de activiteiten in Wittem.

5. Doelstelling
De Vrienden van Klooster Wittem heeft tot doel:
1) Het vergroten van de naamsbekendheid van Klooster Wittem, om uiteindelijk dit klooster
breder en nadrukkelijker te profileren als pelgrimsoord in binnen- en buitenland.
2) Fondsenwerving (regionaal en landelijk) voor de projecten en activiteiten van Klooster
Wittem
3) Het genereren van structurele en incidentele financiële middelen om een wezenlijke
bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Klooster Wittem.

6. Activiteiten
De inspanningen van Stichting Vrienden van Klooster Wittem zijn gericht op:
1. Het (doen) realiseren van projecten en activiteiten, die ten gunste komen van Klooster
Wittem
2. Toetsing van potentiële projecten en activiteiten aan de missie en visie van de Vrienden
van Klooster Wittem
3. Monitoring van projecten en activiteiten
4. Het werven van donateurs, de zogeheten ‘Vrienden van Klooster Wittem’. Dit kunnen
particulieren, organisaties of bedrijven zijn. In principe iedereen die zijn of haar steentje
wil bijdragen aan de activiteiten van en het behoud van het klooster.
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5. Relatiebeheer van de donateurs
6. Projecten worden gerealiseerd door giften, legaten, subsidies, sponsoring door
bedrijven en fondsen dan wel door particulieren hetzij in financiële middelen, hetzij in
natura.

7. Wijze van werving van inkomsten
Stichting Vrienden van Klooster Wittem onderneemt de volgende activiteiten om inkomsten
te genereren:
1. Opbouwen en uitbreiden van het donateurenbestand
Hierbij gaat het niet alleen om de te verwerven financiële middelen, maar ook om het
vergroten van de daadwerkelijke maatschappelijke betrokkenheid van het
relatie/donateursnetwerk bij het werk van de Stichting. Daarnaast zal getracht worden
jaarlijks een bedrag ongeoormerkt geld te verwerven door het opbouwen van een
professioneel opgezet donateurenbestand.
2. Fondsenwerving
Fondsenwerving komt aan de orde voor projecten die buiten de reguliere
financieringsstructuur van Klooster Wittem vallen, of projecten die de financiële
draagkracht van de Stichting overschrijden of waar medefinanciering door anderen voor
de hand ligt.
3. Legaat
Potentiële donateurs kunnen Stichting Vrienden van Klooster Wittem in hun testament
opnemen in de vorm van een legaat.
4. Klooster Wittem als erfgenaam
Klooster Wittem heeft een grote groep oudere sympathisanten, betrokkenen en
geïnteresseerden. Door (een deel van) hun nalatenschap ten goede te laten komen aan
Stichting Vrienden van Klooster Wittem, ondersteunen zij de organisatie en haar
activiteiten.

8. Beheer en besteding van het vermogen van de Stichting
Mede gezien de belangeloze inzet van het bestuur en direct betrokken vrijwilligers, zijn de
overheadkosten van de Stichting zeer gering. Daardoor heeft het merendeel van de
uitgaven betrekking op de activiteiten zoals genoemd in de doelstelling van de Stichting.
Bij het beheer van de gelden worden risico's zoveel mogelijk vermeden. Het op te bouwen
vermogen wordt ondergebracht op een aparte rekening. De financiële administratie van de
Stichting wordt door de penningmeester bijgehouden.
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Het vermogen van de Stichting wordt in liquiditeiten aangehouden om een tweetal
redenen:
1. Voortvarend te kunnen handelen indien interessante projecten zich voordoen
2. Het bestuur wil geen enkel beleggingsrisico lopen
Er is een externe accountant aangesteld die de jaarrekening verzorgt. De Belastingdienst ziet
er op toe dat voldaan wordt aan de ANBI-eisen.

9. Werkzaamheden van de Stichting
Het bestuur van de Stichting vergadert 4 keer per jaar of tussentijds als daartoe aanleiding
is.
In deze vergaderingen komt o.a. het volgende aan de orde:
1.

Besluitvorming over ingediende projectaanvragen

2.

Financiële zaken, waaronder het genereren van financiële middelen voor activiteiten.

3.

Bespreking van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven

4.

Voortgang en status van lopende projecten

5.

Lopende zaken

6.

Bestuurszaken, waaronder:

- jaarlijks opstellen en tussentijds evalueren van het financieel jaarverslag
- jaarlijks opstellen van verslag van activiteiten en gerealiseerde projecten

Datum: januari 2021
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