STICHTING ERFGOED LEBUINUSKERK DEVENTER
BELEIDSPLAN 2018-2022
INLEIDING
De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk (SEL) is opgericht op 26 juni 2012 op initiatief van het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Deventer. De eigendom van de Lebuinuskerk
berust bij de Protestantse Gemeente te Deventer. De SEL beheert het monument en is daarmee
verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding, de benodigde restauratiewerkzaamheden
en de exploitatie van het monument.
In de afgelopen jaren is de Lebuinuskerk gerestaureerd en opnieuw ingericht. De kunstwerken (ook
de gewelfschilderingen) zijn in goede conditie gebracht en er zijn tal van nieuwe voorzieningen en
faciliteiten aangebracht die het een uitnodigend monument maken. De Lebuinuskerk ontvangt per
jaar 50.000 toeristische bezoekers en 30.000 bezoekers tijdens tal van activiteiten.
MISSIE
Het duurzaam maatschappelijk beheren van de Lebuinuskerk ten behoeve van het nageslacht en het
zoeken naar een verantwoorde vorm om het gebouw te gebruiken. Trefwoorden zijn daarbij:
onderhouden om te bewaren, zorgvuldig beheer en creatief gebruiken en exploiteren op een
financieel verantwoorde wijze.
DOELSTELLINGEN
●
●
●
●

De Lebuinuskerk ontwikkelen als een kwalitatief hoogstaand monument met museale en
culturele faciliteiten.
Ruimte geven aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke rol.
Het gebouw duurzaam beheren, zorgvuldig onderhouden en restaureren.
De kerk als religieus gebouw in stand houden.

BELEID 2018 – 2022
Voor de planperiode 2018 – 2022 zal het bestuur de volgende facetten in het oog houden en waar
nodig aanpassingen en verbeteringen doorvoeren.
Cultureel: De Lebuinuskerk is een buitengewoon geschikte locatie voor het houden van
tentoonstellingen, concerten, lezingen, markten etc. De Lebuinuskerk past heel goed in de kunst- en
cultuurdriehoek, zoals deze in de visie van de gemeente Deventer is bedoeld en ontwikkeld op advies
van de heren Asselberg en Coenen. Het beleid van de SEL is er op gericht de kerk tot een centrum van
cultuur en kunst in Deventer en omgeving te doen zijn.

Maatschappelijk/ stedelijk: Als gezichtsbepalend en historisch middelpunt van Deventer vormt de
Lebuinuskerk het hart van de stad. Zo wordt de Lebuinuskerk gebruikt voor belangrijke activiteiten
zoals nieuwjaarsrecepties, de 4 mei herdenking, congressen en recepties en ontvangsten van diverse
organisaties. Naar vermogen zal worden gestreefd deze belangrijke positie voor de stad Deventer en
haar omgeving te versterken.

1.
Museaal: De Lebuinuskerk biedt onderdak aan kunstwerken, zoals de unieke plafond- en
muurschilderingen en grafmonumenten. De magistraatskapel is bijzonder fraai gerestaureerd en dat
geldt ook zeker voor de eeuwenoude crypte. Daarnaast biedt de Lebuinus ruimte aan wisselende
voorpubliek toegankelijke tentoonstellingen.
Religieus: De Lebuinus is beschikbaar voor de zondagse vieringen en voor andere kerkelijke
activiteiten van de Protestantse Gemeente te Deventer (PGD), die daar een jaarlijkse vergoeding voor
geeft. Er is een stiltecentrum voor rust en bezinning. De Lebuinus is een kerk in de stad.
Toren: De toren is eigendom van de gemeente Deventer. De nauwe verbondenheid van de toren met
de Lebuinuskerk biedt aan de SEL de mogelijkheid de toren voor beklimming open te stellen. Binnen
afzienbare tijd zal deze activiteit aantrekkelijker worden gemaakt in samenwerking met de stichting
Deventer Verhaal. De historische betekenis van de toren en van de Lebuinuskerk zal worden
benadrukt.
AMBITIE
De ambitie is om deze vijf functies ruimte te bieden en in kwaliteit te laten groeien. Op de
bovenstaande deelgebieden worden onderling afgestemde strategieën geformuleerd. De SEL wil een
groot maatschappelijk draagvlak realiseren binnen en rondom Deventer. Het doel is dat betrokkenen
in en rondom de stad het belang van de Lebuinuskerk als belangwekkend cultureel erfgoed
herkennen en ondersteunen. Zo ontstaat een krachtige en verbeterde financiële positie die de missie
van de SEL ondersteunt. Daarmee krijgt de Lebuinuskerk ook de gewenste betekenis van haar
cultureel erfgoed en een bredere en grotere uitstraling in de gemeente Deventer en daarbuiten. Het
bestuur is zich er van bewust dat het uitbouwen van ambities in de planperiode tijd en fasering
vraagt en mede afhangt van mensen en middelen.
FINANCIÉN
De SEL kent een meerjarenraming en jaarbegrotingen. Deze worden telkens in oktober vastgesteld
en goedgekeurd. Het beleid is er op gericht om te komen tot een neutrale en zo mogelijk positieve
financiële exploitatie van de Lebuinuskerk.
RISICOMANAGEMENT
Aan het werk van de SEL zijn ondernemings- en andere risico’s verbonden. De SEL maakt een
inventarisatie en analyse van de meest relevante risico’s en neemt die op in een voortdurend actueel
en bijgesteld beheersplan.
COMMUNICATIE
De SEL onderkent en beseft dat de realisatie van de doelstelling, missie en ambitie alleen kans van
slagen heeft als ook haar communicatie hierop aansluit. In de beleidsperiode 2018 – 2021
ondersteunt een communicatie- en marketingbeleidsplan de primaire doelen en de exploitatie. Naast
de gebruikelijke middelen worden sociale media steeds intensiever en actiever benut. Met partners
(de protestantse gemeente, de hieronder genoemde stichtingen Vrienden en Concerten en de

beheerscommissie) worden afspraken gemaakt en wordt afstemming gepleegd over de
communicatie.
GROOT ONDERHOUD

Ten behoeve van de aanvraag voor subsidie voor groot onderhoud bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed is voor de periode van 6 jaar een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan dient als basis
voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding van de Lebuinuskerk.
Voor de periode van 2018 t/m 2023 is het plan goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Voor de financiering van de eigen bijdragen (jaarlijks afgerond € 40.000), zullen externe
fondsen dienen te worden aangetrokken. De huidige meerjarenraming voor de exploitatie van de
Lebuinus biedt daartoe (nog) geen ruimte.
BESTUUR
Het bestuur van de SEL bestaat uit 7 leden. De bestuursleden van de SEL ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Jelle van Nijen, voorzitter, Theo Bakhuizen, secretaris en vice-voorzitter, Wytze de Jong,
penningmeester, Jan de Goede (voorzitter van de beheerscommissie van de Lebuinuskerk), Marlies
Honingh, Walter Knoll en Chantal Rijnders. Adviseur is: Henk van Koeveringe, lid van het College van
Kerkrentmeesters
De SEL laat zich bij de vormgeving en de uitwerking van het beleid terzijde staan door:
De Stichting Vrienden van de Lebuinus.
De Stichting Vrienden zet zich in om vooral draagvlak te organiseren voor het belang en het behoud
van de Lebuinuskerk in Deventer en omgeving. Daarbij hoort ook het werven van middelen uit
contributies en donaties. De Stichting organiseert voor haar donateurs een aantal malen per jaar een
bijeenkomst om inhoud te geven aan haar doelstelling. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Hans Magdelijns, voorzitter ad interim, Barend Hess, penningmeester, Herman Koldewijn, secretaris,
Rita Bos, Mies Karrenbeld, Willemijn Lont en Margrete van der Steeg.
De Stichting Lebuinus Concerten
De Stichting Lebuinus Concerten zet zich in voor de promotie van Deventer als ‘orgelstad’, in
samenwerking met andere stichtingen ter stede met vergelijkbare doelstellingen, zoals de Stichting
Zaterdagmiddagconcerten. Daarbij is het doel gericht op het organiseren en bevorderen van
concerten met een gedifferentieerde culturele signatuur. De bestuurssamenstelling is als volgt:
Hans van Olst, voorzitter ( aftredend), Eerde Bruining, penningmeester, Wilma Nijland, secretaris,
Kirstin Gramlich, Margriet Stok, Bert de Jong, Jan Kleinbussink en Teus de Mik.
De Beheerscommissie van de Lebuinuskerk.
De Beheerscommissie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het gebouw. Te denken valt
aan: de torenbeklimming, het winkeltje, het ontvangen van de bezoekers van de kerk, de verhuur van

de kerk en nog veel meer. De samenstelling van deze commissie als volgt: Jan de Goede, voorzitter,
Agnes Lammerts, Antoinet de Jong, Henk van Koeveringe, Louis Nijland, Marco Heemskerk,
koster-beheerder van de Lebuinuskerk.
3.
Kerstmarkt
Een belangrijke vorm van fondswerving is de jaarlijkse kerstmarkt in de Lebuinuskerk. Een actieve
commissie zet zich in met een groot aantal vrijwilligers om middelen te werven die voor de SEL van
groot belang zijn. In 2017 bedroeg de netto opbrengst van de kerstmarkt, inclusief de verkoop van
kniepertjes en de opbrengst van de catering, afgerond € 22.000.
Medewerkers
Marco Heemskerk, koster-beheerder en Monique van Voorden, administrateur.
Vrijwilligers
Er zijn tientallen vrijwilligers betrokken bij het werk van de SEL. Zonder de medewerking van al deze
trouwe werkers zou het niet mogelijk zijn de doelstellingen van de SEL te halen. De dagelijkse
openstelling van de Lebuinuskerk is zonder deze medewerking niet haalbaar.
Deventer, augustus 2018.

