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Beleidsplan Stichting Louisa Linden 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden  
De Stichting Louisa Linden zet zich in voor de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van de katholieke 
geloofsgemeenschap in Linden. Het voornaamste doel is de instandhouding van de 15de eeuwse H. Lambertuskerk te 
Linden: als kerk en als cultuur-historisch erfgoed. Daarnaast wil de Stichting de belangstelling en waardering voor 
kunst en historie bij de inwoners van Linden en de directe regio bevorderen. 
Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten en andere samenkomsten van de geloofsgemeenschap Linden. Zoals 
het organiseren van concerten en lezingen in de H. Lambertuskerk. De inkomsten die hieruit voortvloeien komen ten 
goede van de instandhouding van de kerk. De wijze van aanwending van de inkomsten gebeurt in samenspraak tussen 
de Stichting en de Parochie H. Martinus, eigenaar van de H. Lambertuskerk.  

De wijze van verwerving van inkomsten 
De verwerving van inkomsten vindt plaats via individuele donaties en via het organiseren van activiteiten. 
De leden van de geloofsgemeenschap Linden en andere inwoners van Linden krijgen jaarlijks een brief met de 
mogelijkheid tot het doneren van een bijdrage aan de Stichting.  
Er worden jaarlijks in de H. Lambertuskerk concerten en lezingen georganiseerd, waarbij van bezoekers een vrijwillige 
bijdrage wordt gevraagd voor de instandhouding van de kerk.  
Daarnaast worden inkomsten verkregen uit spontane giften en schenkingen. 
Via publicaties in het parochieblad Rond De Lindense Toren,  regionale huis-aan-huisbladen en publieksfolders wordt 
actief aandacht geschonken aan de activiteiten van de Stichting. 

Het beheer en de besteding van het vermogen 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.  
Voor de concrete aanwending van het vermogen heeft het bestuur samenspraak met het bestuur van de Parochie H. 
Martinus, de eigenaar van de H. Lambertuskerk.  
Het bestuur legt over het beheer verantwoording af via een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gepubliceerd in  
het parochieblad Rond De Lindense Toren.  
In de jaarrekening wordt ook aangegeven hoe het vermogen in het afgelopen jaar is besteed. 
  
Organisatie / bestuurders 
Aantal bestuursleden          4 
Is er een directie/ dagelijks bestuur     Nee 
Is er een persoon in dienst?                Nee 
Is er een raad van commissarissen/toezicht?    Nee 
 
Contact   
De heer Ton Keijzers 
Secretaris Stichting Louisa Linden 
Kerkstraat 38 
5439 ND  Linden 
e-mail: apjlkeijzers@gmail.com  
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