
 

 

Beleidsplan 2022  
 

 

In 2022 hopen we dichter bij de concretisering te komen van onze doelen en voor enkele tot 

voltooiing. 

Beleidsplan 2022 beoogt het volgende: 

 

• Het werven van fondsen ten behoeve van: 
➢ 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. 

➢ een te vervaardigen reliëfsteen met als thema 800 jaar Handel.   

 
 

• Hopelijk kunnen dit jaar de beide Altaarschilderijen gepresenteerd worden. Het kleine 
schilderij (De kroning van Maria) in juni aan de Valkenswaardse processie (die de restauratie 
van dit doek geadopteerd heeft)  en het grote schilderij (Maria Tenhemelopneming) als de 
expositieruimte klaar is. 

 

• Het projectplan Grenspalen :  Het onderhoud van de wandelroute is een groot 
aandachtspunt. Ook het voorkomen van vernieling van de wapenschilden op de grenspalen. 

 

• 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 stichting wil betrokken blijven en meedenken bij het ontwerp bouwplan locatie oude 
Bron in Handel.  
 

• Het bewerken van de Brauvilliers-steen gaat dit jaar verder. Het ligt in de bedoeling om het 
kunstwerk dit jaar te plaatsen. 

 
• Het monumentale oude kerkhof vereist aandacht en onderhoud. In overleg en samenwerking 

met het parochiebestuur en commissie kerk moet op korte termijn een plan van aanpak 
komen. 
 

• Het jaarlijks orgelconcert is gepland op zondag 23 oktober.  
 
• 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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