Algemene informatie welke openbaar gemaakt dienen te worden in verband met de ANBI
cultuur status van Stichting Kruisen en Kapellen.
Algemene gegevens:
Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum,
p/a Schoutstraat 21, 5975 XL Sevenum.
e-mail: info@kruisenenkapellen.nl
Internet: www.kruisenenkapellen.nl
Fiscaal nummer: 8166.78.7865
Bestuurssamenstelling:
Met ingang van 1 januari 2018 is de bestuurssamenstelling van de stichting als volgt:
De heer Th. Wedemeijer, voorzitter
Mevrouw M. Raedts,
secretariaat
De heer J. Schreurs,
penningmeester
De heer H. Janssen
bouwtechnische zaken en onderhoud
De heer G. Janssen
bouwtechnische zaken en onderhoud
De heer K. ter Horst
pr
De heer P. Everts
bestuurslid
Doelstelling:
Conform de statuten kan de doelomschrijving als volgt worden weergegeven:
De stichting heeft ten doel: “Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van
de huidige en toekomstige (veld) kapellen en (weg) kruisen te Sevenum, welke daarvoor
naar het oordeel van de stichting voor in aanmerking komen”.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is zodanig geformuleerd dat de bestuursleden voor hun
werkzaamheden en activiteiten geen vergoeding ontvangen. Eventueel noodzakelijk te
maken kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
Beleidsplan:
Het beleidsplan van de stichting is vervat in de doelstelling. Dit is vertaald naar concrete
afspraken rond werkzaamheden welke periodiek dienen plaats te vinden. De (veld)
kapellen en (weg) kruisen zijn veelal particulier bezit. Het belang wat door de stichting
wordt vertegenwoordigd is dat de objecten op een juiste wijze worden onderhouden.
Jaarlijks wordt de (oud) gemeente Sevenum in een viertal sectoren verdeeld en worden
alle objecten beoordeeld op de staat van onderhoud. Indien onderhoud zinvol /
noodzakelijk is wordt met de eigenaren in contact getreden om te bespreken op welke
wijze dit zal plaats vinden. Van de zijde van de Stichting zal daarvoor in dien
noodzakelijk of gewenst kennis of financiële middelen beschikbaar worden gesteld.
Overige werkzaamheden welke in zijn algemeenheid het doel van de stichting kunnen
ondersteunen worden eveneens opgepakt. Publiciteit over en betrokkenheid bij de
objecten is daar een onderdeel van.
Omdat een groot aantal objecten eigendom is van de gemeente Horst aan de Maas,
wordt ook met regelmaat contact met de gemeente gezocht.
Uitgeoefende activiteiten 2018:
Gedurende het jaar is door het stichtingsbestuur 4 maal vergaderd.
Verder zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd middels een bijdrage van de
stichting;
• Vervaardigen van nieuwe tekstplaatjes voor diverse objecten.
• Aanbrengen van tekstplaatje .
• Onderhoud aan het kruis op de navolgende locaties:
o Zeesweg
o Blaktdijk (2*)
o Vorst (3*)
o Hoogboek
o Op den Bergen
o Steegbreedeweg
o Snelkensstraat
• Onderhoud aan de kapel in Den Eigen en Staarterstraat
Daarnaast is er enkele keren overleg gevoerd met de gemeente Horst aan de Maas in
verband met de harmonisatie van het onderhoudsbeleid in de gemeente, alsmede het
mogelijk overdragen van het onderhoud naar de stichting.
Hierover is in 2018 een principe besluit genomen.

Algemeen:
Verder zijn contacten gelegd en/of onderhouden met betrekking tot:
• Kruisen en kapellen Horst en Venray.
• Stichting Kruisen en Kapellen Limburg
• Vergadering Klein Religieus erfgoed

Financiële verantwoording

