Beleidsplan
De activiteiten van de Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel zijn uitsluitend
gericht op instandhouding van een tweetal Scheveningse monumentale kerken, t.w. de uit de
15e eeuw daterende Oude Kerk en de in 1916 voltooide Nieuwe Badkapel. De door de
Stichting geworven fondsen worden voor dit doel ter beschikking gesteld aan het College van
Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Scheveningen, de eigenaar van beide
gebouwen.
Het hoofddoel van de Stichting is voor deze periode het financieel waarborgen van de
voortgang van de in mei 2012 begonnen omvangrijke restauratie van de Nieuwe Badkapel.
Het streven is de restauratie zo mogelijk in 2014 af te ronden.
Gezien de bouwkundige urgentie en de beperking in de op dat moment voorhanden zijnde
financiële middelen, heeft het College van Kerkrentmeesters in 2011 besloten de restauratie
gefaseerd uit te voeren. Na de reeds bewerkstelligde aanvullende financiering voor fase 1 van
de werkzaamheden, gaat de Stichting zich in haar werving richten op het verkrijgen van
geldelijke steun voor het realiseren van fase 2.
Hiertoe zullen nieuwe sponsoren worden benaderd, zowel lokaal, als landelijk. Het ligt ook
in de bedoeling de fondsen die reeds eerder steunden opnieuw om hulp te vragen. Daarnaast
zal een beroep worden gedaan op de provinciale overheid.
De werving van Vrienden voor onze Stichting zal worden hernomen. Een aanpassing van het
wervingsmateriaal wordt hiervoor noodzakelijk geacht.
De communicatie met alle betrokkenen bij beide gebouwen dient te worden geïntensiveerd.
We streven ernaar de leden van de wijkgemeenten, de Vrienden van onze Stichting en de
inwoners van Scheveningen goed geïnformeerd te houden. Daarvoor moeten mogelijk andere
wegen worden bewandeld dan tot dusver gebruikelijk.
Na het afronden van de restauratie van de Nieuwe Badkapel, zullen de activiteiten van de
Stichting gericht blijven op de instandhouding van beide monumentale kerken. Het accent zal
daarbij liggen op zaken die niet bekostigd kunnen worden door de Protestante Gemeente
Scheveningen. Vanuit een bredere maatschappelijk oriëntatie dient de stichting daarnaast
aandacht te schenken aan het faciliteren van het toenemend niet-kerkelijk gebruik van de
gebouwen.

