Bijlage bij raadsvoorstel openstelling kerktoren
Middenbeemster
Het college van B&W van gemeente Beemster heeft aan de initiatiefnemers van het plan
om de kerktoren in Middenbeemster open te stellen, de Stichting Promotie Beemster
Werelderfgoed, AOV Beemster Ondernemer en Stichting Beemster Keyserkerk, gevraagd
om een nadere toelichting te geven op het eerder aan de gemeenteraad van Beemster
gepresenteerde voorstel. En dan met name op de plannen c.q. ideeën die de
initiatiefnemers hebben om voldoende financiële middelen te verkrijgen om aan de
financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Hierover is door initiatiefnemers gesproken. Deze bijlage is daarvan de weerslag. Daarbij
merken de initiatiefnemers op dat een verdere uitwerking pas opportuun is als de
gemeenteraad van Beemster instemt met het voorstel. Enerzijds omdat er inmiddels door
een aantal vrijwilligers al vele uren in de planvorming is gestopt, anderzijds omdat
ervaring leert dat de meeste fondsen en subsidieverstrekkers als voorwaarde aan het
beschikbaar stellen van giften c.q. subsidies de eis stellen dat de betreffende gemeente
heeft aangegeven mee te willen werken aan het project.
Voor het verkrijgen van voldoende middelen wordt ingezet op de volgende
mogelijkheden. Dit betreft aanvullende financiering op de kaartverkoop. Hier in
willekeurige volgorde opgeschreven:
1. Private fondsen, zoals het VSB Fonds Beemster.
2. Sponsoring door bedrijven en families met een sterke band met de Beemster.
Bijvoorbeeld het sponsoren van traptreden tot hele verdiepingen. Of het
weggeven van toegangskaartjes voor de kerktoren bij het besteden van een
bepaald bedrag in het winkelgebied van Middenbeemster. De winkeliers betalen
achteraf een vooraf afgesproken bedrag per kaartje aan de stichting
3. Subsidies van Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier als mede siteholder van het Werelderfgoed. Maar ook de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aangezien de kerktoren een rijksmonument is.
4. Crowdfunding. We gaan onze social mediakanalen zoals Facebook inzetten om de
inwoners van Beemster en Purmerend te verleiden financieel bij te dragen door
een bedrag over te maken.
5. De Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed (SPBW) heeft het project
Openstelling kerktoren ingediend voor de Anjeractie van het Prins Bernard
Cultuurfonds. Deze actie loopt van 30 mei t/m 5 juni 2021. Inmiddels is de
bevestiging ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd. Klik hier voor meer info
over deze actie.
6. Het beklimmen van de kerktoren kan ook een onderdeel worden van toekomstige
educatieprojecten waarvoor weer andere fondsen en subsidies beschikbaar zijn.
Het doel van aanvullende financiering is tweeledig. Grote sponsorbedragen zullen worden
aangewend als dekking voor de (incidentele) bouwkosten. Hierdoor neemt het terug te
betalen bedrag aan de gemeente af en worden de jaarlijkse huurkosten lager. Naast de
inkomsten uit kaartverkoop worden de resterende bedragen ingezet als dekking voor de
jaarlijks te betalen huurpenningen.

Hierbij merken wij op dat er bij de initiatiefnemers het volste vertrouwen bestaat dat de
jaarlijkse huur kan worden betaald uit de opbrengsten van kaartverkoop. Afgelopen jaar
is dit als afstudeeropdracht onderzocht door een student Tourism Management van
Hogeschool Inholland in Diemen.
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