Beleidsplan 2019
In 2019 hopen we dichter bij de concretisering te komen van onze doelen en voor enkele mogelijk
tot voltooiing.
Beleidsplan 2019 beoogt het volgende:

Het werven van fondsen ten behoeve van:
 de restauratie van twee 17e eeuwse altaarschilderijen, eigendom van de parochie
Heilige Willibrordus en onderdeel van het rijksmonument Kerk Maria ten
Hemelopneming te Handel, om ze voor de toekomst te behouden.
Dit bedrag is op een kleine som na geheel bij elkaar gebracht.
 het renoveren cq. terugbrengen in haar oude staat van een 19e eeuws
torenuurwerk, onderdeel van het rijksmonument Kerk. Voorlopig zal dit geen
speerpunt zijn aangezien we vanwege de monumentenstatus na moeten denken hoe
hiermee verder te gaan
 het project Grenspalen, het fysiek herkenbaar maken van de historische plaatsen van
grenspalen op de grens Handel – Boekel.

Ten behoeve van een te vervaardigen reliëfsteen met als thema 800 jaar Handel.




We gaan ervan uit dat dit jaar de restauratie van het kleine schilderij gereed zal komen en
het grote doek dit jaar voor een groot deel gereinigd zal zijn.
Het projectplan Grenspalen zal verder uitgewerkt worden en de daarin aangegeven
stappen verder geconcretiseerd zoals het benaderen van grondeigenaren, het plaatsen van
grenspalen het implementeren van het project in de reeds bestaande recreatieve
mogelijkheden in de omgeving in samenwerking met lokale organisaties.



Het “in de lucht houden” van onze website en de facebook-pagina, het aanhoudend
completeren en optimaliseren ervan, o.a. door toevoegen van relevante onderdelen, o.a.
voor het behoud van de ANBI-status en het verwerven van financiële middelen.



Het beheer van fondsen en vermogen zal zoveel mogelijk risicoloos gebeuren en deze
dienen dan ook, afgezien van onkosten, geheel ten goede te komen van het doel waarvoor
ze geschonken of verworven zijn.



De klimaatbeheersing in de kerk van Handel zal een punt van voortdurende zorg blijven, ook
vanwege andere corporele stukken in de kerk. Derhalve blijven we de temperatuur en
luchtvochtigheidsmetingen continueren.






De keskes (=wegkapellen) aan de weg Gemert- Handel zijn geïnventariseerd v.w.b. de staat
van onderhoud. Wij wachten hierin de voorstellen af van de gemeente.
De stichting wil betrokken blijven en meedenken bij de plannen omtrent het 800 jarig
bestaansfeest van Handel in 2020 en bij het ontwerp bouwplan locatie oude Bron in Handel.
De Stichting werkt op basis van vrijwilligheid d.w.z. dat zij geen beloningen betaalt aan
medewerkers zoals bestuursleden en vrijwilligers. Uiteraard worden gemaakte onkosten
vergoed.
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