
Stichting Vrienden van de Bovenkerk  
 

De Stichting Vrienden van de Bovenkerk Kampen, beschikt over een 

ANBI-status. Met het oog hierop hieronder de doelstellingen en 

aanvullende gegevens van de Stichting. 

KvK:   5065 730 

RSIN:  8135 91 788 

Iban:  NL30 RABO 0159 1465 42 

  
  
Bestuursleden:   
J. Rook, voorzitter 
J.W.F. ’t Hart, secretaris 
P.M. Dijkstra, penningmeester 
 

Contactgegevens: secretaris@stichtingbovenkerk.nl 
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor haar werkzaamheden.  
  
Algemeen:  

De stichting is op 2 november 2002, opgericht met destijds als naam 

Stichting Behoud Bovenkerk, en sinds sept 2021 verdergaand als 

Stichting Vrienden van de Bovenkerk, met als doel ‘het bijeenbrengen 

van gelden ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de 

instandhouding van de Sint-Nicolaas of Bovenkerk te Kampen. De 

stichting kent zogenaamde ‘Vrienden’ die jaarlijks doneren. Daarnaast 

ontvangt zij gelden uit nalatenschappen en eenmalige giften. In de 

afgelopen jaren heeft de stichting zich ingespannen voor het behoud en 

laten functioneren van de Bovenkerk middels investeren in bruikbare 

ruimtes, en het orgel, ook hebben we geïnvesteerd in de 

bezoekersgroep, om via media folders en filmmateriaal de Bovenkerk 

zichtbaar te maken voor met name de kamper samenleving en scholen 

en toeristen, daarvoor zijn giften en legaten ontvangen. 
 

 
 
 
 



Doelstelling:  

Het bijeenbrengen van gelden ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten 

van de instandhouding van het gebouw, de Sint-Nicolaas of Bovenkerk te 

Kampen. De stichting zal aan de eigenaresse van de Sint-Nicolaas of 

Bovenkerk, de Protestantse Gemeente Kampen, of mogelijke beheerder 

nimmer grote bijdrages schenken om kerkdiensten of andere activiteiten 

te ondersteunen, De gelden zijn op het behoud van het gebouw gericht, 

en kunnen eventueel benut worden om subsidies aan te jagen of 

activeren. 

 

Het beleid van de stichting is erop gericht de ontvangen donaties, en 

geoormerkte schenkingen zodanig aan te wenden dat het behoud van de 

Sint-Nicolaas of Bovenkerk, op de lange termijn mogelijk blijft. Dit in 

samenwerking met de overige stakeholders. 

 

Middelen: 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: schenkingen, 

erfstellingen en legaten; en donaties; de opbrengst van door haar 

georganiseerde (culturele) manifestaties (welke de aard en het karakter 

van het kerkgebouw niet zullen mogen aantasten). 

 
 
Activiteiten:  

- Benaderen en werven van donateurs 
- Beheren van de geldmiddelen 
- Ondersteunen educatief project in de Bovenkerk 
- Financieel bijdragen bij investeringen Bovenkerk 

 


