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1. Doel van de Vereniging 
De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, VVGK, is een onafhankelijk 
rechtspersoon.  
 
1.1. Doelomschrijving Vereniging  
De doelstelling van de VVGK staan verwoord in artikel 2 van de statuten  
De vereniging heeft ten doel belangstelling te wekken voor de Grote Kerk, waardoor deze als 
gebouw en als instelling in de gemeenschap van Dordrecht, een plaats verkrijgt en behoudt, 
die in overeenstemming is met haar religieuze, sociale en culturele betekenis. 
 
De statutaire doelomschrijving van de Vereniging is in het kader van het algemeen 
beleidsplan vertaald in de volgende na te streven doelen. 
a) Belangstelling voor het kerkgebouw wekken, vooral op cultureel en historisch terrein 
b) Promotie van de kerk als belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van 

Dordrecht 
c) De geschiedenis van de kerk en haar interieur bestuderen en daarover publiceren 
d) Het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen lezingen en excursies 
e) Het doen van suggesties ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de Grote 

Kerk, vooral op cultureel en historisch terrein 
f) Het subsidiëren van projecten om het kerkgebouw in goede staat te houden, dan wel 

te brengen  
g) Samenwerking met andere instellingen, die op dit terrein werkzaam zijn 
h) Alle andere wettige middelen, die daartoe ten dienste staan.  
 
1.2. Doelgroepen  
De Vereniging onderscheidt in haar optreden de volgende doelgroepen:  
a) Leden van de Vereniging 
De Vereniging streeft haar onder 1.1 genoemde doelen na zo veel als mogelijk in 
overeenstemming met de oogmerken die de leden hebben met hun lidmaatschap. 
b) Bezoekers van de kerk 
De Vereniging bevordert het bezoek aan de Grote Kerk en draagt bij aan een goede 
ontvangst van bezoekers. Hierbij draagt de Vereniging het belang van de kerk uit bij 
geïnteresseerden in binnen- en buitenland. 
c) Stichting Behoud Grote Kerk 
De VVGK is medeoprichter van de Stichting Behoud Grote Kerk en draagt volgens de 
oprichtingsakte één bestuurslid voor in de Stichting. Tevens is de vereniging 
vertegenwoordigd in de Coördinatiecommissie van deze Stichting. 
Het doel van de Stichting is ‘organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het 
bijeenbrengen van gelden, zulks tot het behoud van de Grote Kerk’. 
De doelstellingen van de VVGK en de Stichting Behoud Grote Kerk vallen grotendeels samen. 
Ook de middelen die de VVGK en de Stichting inzetten om de doelstelling te realiseren zijn 
vergelijkbaar. 
Daar waar werkgroepen van de Stichting bestaan die de doelstelling van de VVGK nastreven, 
werkt de VVGK hiermee samen en worden leden van de VVGK gestimuleerd hierin te 
participeren. 
d) Eigenaren van de Kerk – Hervormde Gemeente Dordrecht 



De Grote Kerk is, met uitzondering van de toren, eigendom van de Hervormde Gemeente te 
Dordrecht.  
Projecten betreffende het gebouw en het interieur van de kerk dienen de goedkeuring te 
dragen van de kerkrentmeesters en worden nauw met hen afgestemd. 
Contacten verlopen in de praktijk veelal via de Stichting Behoud Grote Kerk. 
De organisatie van de kerk ten behoeve van culturele manifestaties vindt eveneens in nauw 
overleg plaats 
e) Eigenaren van de Kerk – Gemeente Dordrecht 
De toren van de Grote Kerk, inclusief de beiaard, is eigendom van de Gemeente te 
Dordrecht. 
Projecten betreffende de toren dienen de goedkeuring te dragen van de gemeente 
Dordrecht. Afstemming hierover zal in de praktijk veelal plaatsvinden via de stadsbeiaardier 
die namens de gemeente verantwoordelijk is voor het gebruik van de toren (torenhal; 
beiaard). 
f) Overige instanties, zoals subsidiegevers, culturele verenigingen etc.  
De VVGK werkt nauw samen met diverse instanties die zich bezighouden met het cultureel 
erfgoed, zowel lokaal als nationaal. 
 

1.3 Missie  
De doelstelling van de Vereniging samengevat in haar missie luidt:  
Belangstelling wekken voor de Grote Kerk, waardoor deze als gebouw en als instelling in de 
gemeenschap van Dordrecht, een plaats verkrijgt en behoudt, die in overeenstemming is 
met haar religieuze, sociale en culturele betekenis.  
 
  



2 Beleidsterreinen 
2.1 Projecten  
De Vereniging financiert projecten in de kerk. Projecten worden ontwikkeld in nauw overleg 
met de Stichting Behoud Grote Kerk. 
2.2 Publicaties, communicatie en overige activiteiten  
2.2.1 Website 
De website van de Vereniging is in 2016 vernieuwd en is een belangrijk communicatiemiddel 
met de leden. Daarnaast bevat de website informatie die voor (potentiële) bezoekers van 
belang is. 
De website voldoet aan de eisen van een Culturele ANBI (zie 4.3). 
2.2.2 Nieuwsbrief 
De Vereniging verspreidt aan haar leden actuele nieuwsbrieven per e-mail. De 
nieuwsbrieven worden aan leden en belangstellenden verzonden. 
2.2.3 Boeken & CD’s 
De Vereniging ondersteunt de publicatie van boeken. Ook worden CD-opnames met 
(orgel)muziek gefaciliteerd. 
2.2.4 Brochures en folders 
De Vereniging draagt zorg voor diverse brochures waarbij bezoekers aan Dordrecht wordt 
gewezen op de Kerk en de mogelijkheid haar te bezoeken. De inhoud van deze folders wordt 
afgestemd met de Stichting Behoud Grote Kerk. 
2.2.5 Excursies 
Het bestuur van de vereniging organiseert tenminste eenmaal per jaar een dag-excursie. Een 
bezoek aan een kerk maakt deel uit van het excursieprogramma.  Leden kunnen deelnemen 
aan deze excursie. 
 
  



3 Bestuur en organisatie 
3.1 Inrichting en taken bestuur 
Het bestuur is onbezoldigd. 
Het bestuur bestaat uit de volgende functionarissen:  

a) Voorzitter 
b) Vice-voorzitter 
c) Secretaris 
d) Penningmeester 
e) Algemene bestuursleden 

 
In principe maakt een lid van de kerkenraad van de Grote Kerk Gemeente deel uit van het 
bestuur van de Vereniging. Dit lid wordt voorgedragen door de kerkenraad. 
Het bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar ter bespreking van onder meer lopende en 
nieuwe projecten, activiteiten in de kerk en financiën (begroting en jaarrekening). 
  
3.2 Evaluaties  
Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 
die wordt gehouden in april/mei en vraagt daarbij goedkeuring van de financiële 
verantwoording (jaarcijfers) en projectvoorstellen. 
Het bestuur evalueert daarnaast zelf intern zijn functioneren tijdens speciaal daarvoor 
belegde bijeenkomsten.  
 
  



4. Financieel beleid  
4.1 Taken penningmeester 
De penningmeester beheert de bankrekeningen. Voor alle externe transacties boven € 
1000,- is tevens overleg met de voorzitter vereist. 
De jaarrekening en de begroting wordt door de penningmeester opgesteld.  
4.2 Fondsen  
De financiële middelen van de Vereniging zijn afkomstig van:  

a) Contributies en donaties   
b) Erfenissen en legaten   
c) Rente  
d) Projectgebonden subsidies 
e) Bijdrage aan excursies 

 
De exploitatie van de Vereniging wordt bekostigd uit middelen genoemd onder a. 
Resterende overschotten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de 
Vereniging. 
De bestemmingsreserve komt conform de algemene doelstelling van de Vereniging geheel 
ten goede aan projecten betreffende het kerkgebouw en de inventaris van de kerk.  
De middelen genoemd onder b en c worden rechtstreeks toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve.  
De middelen genoemd onder d worden besteed aan desbetreffende gesubsidieerde 
projecten.  
De bijdrage van deelnemers aan excursies zorgen ervoor dat de excursies kostenneutraal 
over meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd. Middelen genoemd onder a, b, c en d 
worden niet gebruikt om excursies mogelijk te maken. 
 
4.3. Fiscale aspecten  
De Vereniging is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Daartoe beschikt zij 
over een Algemeen Beleidsplan. De website van de Vereniging bevat informatie conform de 
fiscale regels die gelden voor een ANBI. 
 


