Stichting Beheer Het Nieuwe Dijkhuis (RSIN 856995496)
Burgemeester van Nispenstraat 19-21, 7001 BS Doetinchem
Contactgegevens
Stichting Beheer Het Nieuwe Dijkhuis, Karpaten 3, 7007 LZ Doetinchem
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dirk J. B. Sein, secretaris: Johan P. Buwalda, penningmeester: Richard J. M. hoge
Bavel
De Stichting beoogt het algemeen nut door:
1. het beheren van het religieus erfgoed (rijksmonument) kapel “Predik het Evangelie” met
aangebouwde voormalige pastorie “Het Dijkhuis”, aan de Burgemeester van Nispenstraat 19-21 te
Doetinchem;
2. het bewaken van de culturele bestemming van het hierboven genoemde erfgoed in het
verlengde van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw, waarbij geen activiteiten zijn
toegestaan die daarmee in strijd zijn;
3. het benoemen van de bestuursleden van de Stichting Exploitatie Het Nieuwe Dijkhuis;
het faciliteren van een inspiratie- en ontmoetingscentrum “Het Nieuwe Dijkhuis” in het hierboven
genoemde erfgoed ten behoeve van Stichting Exploitatie, en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beloningsbeleid:
Het bestuur en de medewerkers van de Stichting Beheer Het Nieuwe Dijkhuis zijn uitsluitend
vrijwilligers die een deel van hun tijd belangeloos willen inzetten voor behoud van dit
rijksmonument voor de Doetinchemse gemeenschap. De inwonend beheerder zal een vergoeding
ontvangen. Bestuurders en overige medewerkers van de stichting ontvangen geen salaris voor
hun werkzaamheden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winsten verkregen door
sociaal ondernemer-schap komen ten goede aan de activiteiten van de stichting.
Beleidsplan:
Voor het behoud van dit rijksmonument is vanaf februari 2015 voor de restauratie en verbouwing
van het gebouw nauw overleg gaande met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, met de Provincie
Gelderland en met de gemeente Doetinchem, zowel rechtstreeks als via het Gelders Genootschap
in Arnhem. Dit overleg beoogt met de plannen en uitvoering van Het Nieuwe Dijkhuis te voldoen
aan de hiervoor geldende voorschriften en regelgeving voor het verkrijgen van goedkeuring en
subsidies. Op 7 december 2016 is onze stichting Beheer Het Nieuwe Dijkhuis opgericht. Onze
verwachting is dat najaar 2017 met de bouwwerkzaam-heden kan worden begonnen.
Gedurende het jaar 2017 zullen tevens aanvragen worden ingediend bij fondsen op het gebied
van cultuur en maatschappij. Ook zal een netwerk van sponsors worden opgebouwd. Als
belangrijkste bron van inkomsten is het nu reeds faciliteren van de activiteiten van de Stichting
Exploitatie Het Nieuwe Dijkhuis. Deze stichting heeft een vijftal pijlers, t.w. Business to
business, Horeca, Podium, Zingeving en Retail. Al deze activiteiten zijn geïntegreerd in het
beleid rond zingeving en inspiratie vanuit onze christelijke identiteit. Als vaste bron van
inkomsten zal het verhuren zijn van ruimten aan één of twee ondernemers.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Deze informatie is elders te vinden op deze website.
De stichting zal aan haar achterban jaarlijks publiekelijk verslag doen van haar activiteiten en
verantwoording afleggen van haar financiële activiteiten door het publiceren van de jaarverslagen
op deze site. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2017

