Toekomstplan van de Stichting “Het Lodewijkskerkje” Oisterwijk 2022 - 2027

Huidige status:
Eén ding is de laatste jaren duidelijk geworden. Er is behoefte aan een kleine intieme locatie in
Oisterwijk voor concerten, spreekbeurten en tentoonstellingen. Inmiddels beschikken wij over een
aantal terugkerende artiesten en sprekers. Eén á tweemaal per maand zijn er activiteiten. (De Corona
periode uitgezonderd).
Het bestuur:
Het bestuur is momenteel te klein, 2 kerkelijke leden en helaas geen niet-PKN-leden terwijl dat
statutair wel de bedoeling is. Dit is absoluut een zorgelijk punt. Werving is tot op heden op niets
uitgelopen. We moeten als huidig bestuur hier nog meer activiteiten ontplooien om het bestuur weer
op oorlogssterkte te krijgen. Het bestuur moet zelf aanwezig zijn bij de activiteiten. Ook hier wreekt
zich het te kleine bestuur.
Het bestuur draagt zorg voor de aanvragen, de planning van de activiteiten, de afstemming met de
musici/exposanten/sprekers, de barbezetting en de externe communicatie via haar eigen website, email nieuwsbrief, Facebook en Instagram.
De organisatie:
Tot op heden slagen wij erin om nog steeds vrijwilligers te vinden voor bardiensten etc. maar dit blijft
een punt van zorg. Uiteraard moet er frequenter overleg met de PKN en Stichting “De Voorhof”
plaatsvinden om elkaar te helpen.
Financiële situatie:
Ondanks de lagere inkomsten van de afgelopen jaren is de financiële situatie gezond. Begrafenissen
(van niet-PKN-leden) zijn een zeer welkome bron van inkomsten. Een wens blijft iets met trouwerijen
te kunnen doen (dit kent echter wettelijke beperkingen).
Plannen:
Om het Lodewijkskerkje nog geschikter te maken voor andere activiteiten dient er ander meubilair te
komen (licht, stapelbaar en schakelbaar). Hiervoor is een naast onze eigen middelen een subsidie
aanvraag bij de Gemeente Oisterwijk ingediend en is er overleg met de PKN Oisterwijk voor hun
bijdrage. Ook bestaat er een wens voor (mobiele) verlichting van de kunstwerken die tentoongesteld
worden.

Ook wil het bestuur op korte termijn shirts of truien en schorten met het Lodewijkskerkje logo voor
de medewerkers aanschaffen om de herkenbaarheid tijdens de evenementen te vergroten.
Toekomstperspectief:
Er is behoefte aan de locatie “Het Lodewijkskerkje”. Echter alles staat of valt met een voltallig bestuur
en een groep vrijwilligers voor alle hand en spandiensten.
Toekomst scenario’s:
Er zijn in de ogen van het bestuur 3 scenario’s die Het Lodewijkskerkje op lange termijn levensvatbaar
houden:
A. Een vergaande samenwerking met de Tilliander in Oisterwijk aangaan zodat Het
Lodewijkskerkje als speciale locatie kan worden ingezet voor kleinschalige/passende
evenementen (commerciële variant).
B. Een beroepskracht inhuren voor de 2 stichtingen en PKN-kerk die de planning van activiteiten
en de dagelijkse zaken in Het Lodewijkskerkje en Voorhof gaat regelen (vrijwilligersontlastende variant).
C. Doorgaan zoals het nu gaat, met focus op herdenkingsdiensten en elkaar er doorheen zien te
slepen totdat het licht wordt uitgedaan (huidige situatie variant).
Binnen 3 tot maximaal 5 jaar dient gekozen te worden voor variant A of B, waarbij zonder keuze
automatisch scenario C in werking treedt.
Acties:
Korte termijn:
•
•
•
•

Bestuur uitbreiden. (Ervaring leert dat dit een (onmogelijke) opgave is.
Publiciteit blijven zoeken (communicatie)
Aanschaf stoelen en verlichting.
Aanschaf shirts en schorten.

Middellange termijn:
•
•
•

Bestand van vrijwilligers op peil houden.
Frequenter overleg met PKN en Voorhof.
Samenwerkingen zoeken met andere lokale evenementpartijen.

Lange termijn:
•
•

Vervanging huidig bestuur
Uitvoeren van een der scenario’s.
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