STICHTING BEHOUD EN RESTAURATIE BEELDENSCHAT SINT PETRUS
‘BANDENKERK TE VENRAY.

Beleidsplan

Doelstelling
a. Het realiseren van de restauratie , het behoud en onderhoud van de beelden van de Sint
Petrus Bandenkerk te Venray.
b. Studie ten behoeve van de beoogde restauratie, instandhouding en onderhoud van die
beelden.
c. Het inzamelen van gelden voor de restauratie van de middeleeuwse beelden en het
vormen van fondsen voor onderhoud op langere termijn.
Werkzaamheden.
a. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden en het aanvragen van subsidies.
b. Het aantrekken van sponsors.
c. Zorgen voor een groep vrijwilligers, die de rondleidingen en verzorging van de
openstelling der kerk verzorgen.
d. Het opstellen van plannen en het bepalen van de activiteiten in overleg met het
kerkbestuur.
e. De opdracht geven aan een erkende instelling voor Restauratie van middeleeuwse
beelden om te restaureren of conserveren naarmate er geld is.
f. In opdracht van het Kerkbestuur hebben wij onze diensten uitgebreid naar alle
kunstschatten van de grote Kerk
Fondsenwerving.
De fondsenwerving geschiedt door reclame te maken voor onzer stichting, sponsors zoeken en
benaderen voor een bijdrage voor geplande restauraties.
Verder het onderzoeken van subsidieverstrekkende instanties en het benaderen daarvan.
Uitgeven van boeken, kaarten, en dergelijke ter ondersteuning van onze plannen.
Fondsenbeheer.
Het fondsenbeheer geschiedt door onze penningmeester via een bankrekening bij ABNAMRObank in Venray.
De controle vindt elk jaar plaats door twee, steeds verschillende leden.Zij tekenen voor deze
controle.
Besteding van de fondsen.
De besteding van de fondsen geschiedt na ontvangst van een nota of factuur van een instelling
met goedkeuring van minstens 3 leden van het bestuur. De penningmester maakt het bedrag
over per bank.

-2Plan van uitvoering in 2010.
Het restaureren van de middeleeuwse beelden van:
Chrispinus en Chrispinianus. De offerte hiervoor bedraagt Euro 3000, -exclusief BTW van de
Stichting Restauratie Atelier Limburg te Maastricht met subsidie van de Provincie Limburg.
Het bedrag van Euro 3.000,00 is gesponsord door de Kiwanisclub “Schieëpersland” te
Venray.
Het betreffen middeleeuwse beelden.
Restauratie van de Calvariegroep, gesitueerd in de Noordbeuk van de Kerk, bestaande uit drie
beelden van Christus aan het Kruis, Maria en Johannes. Het geld is hiervoor beschikbaar uit
diverse giften en fondsen en van de verkoop van boeken en kaarten van de Grote Kerk.
Realisatie van een nieuwe Glas in Loodraam boven de Doopkapel.Het concept is al gereed.
Het geld is beschikbaar uit een speciaal hiervoor gevoerde actie onder de bevolking van
Venray en enkele subsidiërende instellingen. De opdracht is al verstrekt. Het wachten is op
een vergunning van de Dienst Monumentenzorg en van het Bisdom Roermond.
Onderzoek van een tweetal houten engelen, die in de nabijheid van het hoofdaltaar staan.
Is restauratie erg noodzakelijk of kan volstaan worden met conservering?
Onderzoek naar de haalbaarheid van nog een Glas in Loodraam boven het St.- Anna altaar.
Dit project heeft nog geen vastomlijnde vormen. Het vooronderzoek is pas begonnen.
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