Beleidsplan
Doelstelling
Het beheren en verkrijgen van kapitaal om zo het behoud en voortbestaan van de oude dorpskerken
te Waaxens en Brantgum en de historische begraafplaatsen aldaar en het lokaal, d’ald Skoalle aan de
Miedwei 2 te Brantgum veilig te stellen voor nu en voor de toekomst, teneinde deze oude dorpskerken
en lokaal blijvend te laten functioneren voor het doel waarvoor deze gebouwd zijn, namelijk het
gebruik als kerk, bedehuis, lokaal en teneinde de begraafplaatsen te Waaxens en Brantgum en directe
omgeving als zodanig in stand te houden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Het onderhoud van de kerken moet er voor zorgen dat deze beschikbaar zijn voor de plaatselijke
samenleving en voor levensbeschouwelijke en culturele doeleinden gebruikt kan worden.
Te verrichten werkzaamheden
Onderhoud en instandhouding van kerken te Waaxens en Brantgum, evenals de begraafplaatsen.
Voor het komende jaar
Op het ogenblik nadert de restauratie van de kerk te Brantgum het eindpunt. De begraafplaatsen
worden regelmatig onderhouden door een hoveniersbedrijf. Het lokaal is wat onderhoud betreft vrij
en wordt verhuurd aan de vrouwenvereniging Brantgum Waaxens. Ook wordt het naar behoefte
incidenteel verhuurd aan kleine groepen.

De wijze van verwerven van inkomsten
De Protestantse Stichting Silean genereert inkomsten uit de verhuur van landerijen. Ook de verhuur
van het lokaal en kerk(en) zorgt voor inkomsten. Verder heeft De protestantse Stichting een schenking
gehad om een graf te onderhouden en voor onderhoud van de kerken.

Beheer en besteding van vermogen van de instelling
De penningmeester zorgt voor de financiële administratie, welke door een accountant wordt
gecontroleerd. Er wordt geld gereserveerd voor besteding van de ingezamelde gelden en goederen.
Het vermogen wordt (structureel) aangewend voor onderhoud en instandhouding van de (historische)
kerken te Brantgum en Waaxens, de bijbehorende begraafplaatsen en het lokaal, om aan de
doelstelling te kunnen blijven voldoen.

