Beleidsplan Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo (Koepelkathedraal Haarlem)

De stichting heeft ten doel:
a. Instandhouding van de kathedrale basiliek (Koepelkathedraal) in Haarlem.
b. Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk.
c. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, die met de onder b genoemde functie
verenigbaar zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het werven van fondsen voor instandhouding van het monumentale gebouw
b. Het tegen betaling openstellen van het gebouw ter bezichtiging en/of beklimming van een
van beide torens, die tot de hoogste uitkijkpunten van Haarlem kunnen worden gerekend.
c. Het organiseren van evenementen, concerten en andere activiteiten om publiek naar het
monumentale gebouw te trekken.
d. Het verzorgen van rondleidingen en het beschikbaar stellen van audiotours om de
nationale en internationale bezoekers te informeren.
e. Voortdurend aandacht te houden voor de staat van het gebouw door inschakeling van
Monumentenwacht en andere instellingen met expertise.
f. Het doen verkrijgen en behouden van lokale en landelijke bekendheid teneinde het
monumentale gebouw onder de aandacht te brengen en te houden. De koepelkathedraal
maakt deel uit van het Grootste Museum van Nederland, een initiatief van het Catharijne
Convent uit Utrecht.
De middelen van de stichting zijn als volgt opgebouwd:
a. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door entreegelden, verkopen, schenkingen,
legaten, erfstellingen, subsidies en donaties alsmede andere verkrijgingen.
b. Alle uitgaven van de stichting zullen hieruit worden bestreden.
c. Erfstellingen worden slechts onder voorbehoud van boedelbeschrijving aanvaard.
De middelen van de stichting worden als volgt besteed:
De stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, kortweg Koepelkathedraal, gebruikt de inkomsten
om het monumentale gebouw in stand te houden. Hierdoor kan het gebouw niet alleen haar
kerkelijke functie behouden, maar ook worden bezocht door zeer uiteenlopend publiek uit
binnen- en buitenland, jong en oud: vanuit interesse is in dit rijke culturele erfgoed, maar ook
gewoon om te genieten van het hoogste uitzichtpunt van Haarlem of bijvoorbeeld op zoek is
naar momenten van stilte en bezinning.
De middelen worden besteed aan onderhoud en vernieuwing, maar ook aan faciliteiten om
verantwoord en professioneel te kunnen werken, zoals kassa- en ticketsystemen, aansluiting
bij Haarlem Marketing etc.
Het vermogen wordt aangehouden op bankrekeningen bij Nederlandse banken.
Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten die direct te maken hebben met de stichting kunnen worden gedeclareerd.

