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Beleidsplan  

Stichting vrienden Cultuurkoepel Heiloo 2014-1016 
!

Van last naar lust 
!

!
Statutair opgericht op 30 januari 2014 
Kamer van koophandel nr. 853694023 
Website: www.cultuurkoepelheiloo.nl    
Bankrekening: NL97RABO 0152716467 !!
Inleiding 
Conform de doelstellingen vermeld in de statuten richt de stichting zich op de 
instandhouding van de kapel en bevordert zij de publiekstoegankelijkheid van de kapel. De 
stichting kan daartoe allerlei activiteiten ontwikkelen die daarmee verband houden. De 
stichting gebruikt voor de kapel de naam; Cultuurkoepel Heiloo. 
  
Alvorens het beleid van de Stichting vrienden Cultuurkoepel Heiloo te beschrijven is het 
noodzakelijk de context te kennen waarbinnen de stichting actief is.  
De kapel is onderdeel van het grote rijksmonumentale gebouwen complex Willibrordus, 
Kennemerstraatweg in Heiloo. Het rijksmonument is eigendom van de organisatie 
geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland-Noord (GGZ NHN).  !
Behandelmogelijkheden van burgers met een psychiatrische aandoening is de laatste 
decennia erg veranderd. Een opname wordt zoveel mogelijk voorkomen door behandeling 
in eigen omgeving te geven. Dit heeft er voor gezorgd dat meerdere gebouwen en het 
landgoed Willibrordus hun oorspronkelijke functie niet meer hebben. De bekostiging van 
gebouwen veranderde ook. Voor exploitatie van gebouwen waar geen behandeling/zorg in 
wordt geboden wordt geen vergoeding meer ontvangen. De organisatie GGZ NHN heeft de 
inspanningsplicht het rijksmonument Willibrordus, cultureel erfgoed, in stand te houden, 
dit is een zware financiële last. Om de exploitatie van de leegstaande gebouwen 
kostendekkend te maken is beleid voor herbestemming ontwikkeld in samenhang met de 
functie van het landgoed. Omgekeerde integratie is hier een kernbegrip. De omgekeerde 
integratie creëert meerwaarde voor cliënten, de bevolking, het bedrijfsleven in Heiloo en 
de regio. Leegstand van gebouwen wordt voorkomen, het landgoed Willibrordus raakt 
ontsloten en wordt een bruisende locatie geïntegreerd in Heiloo. De herbestemming van 
gebouwen verloopt succesvol. Exploitatiekosten worden gedekt door huuropbrengsten, 
zorggelden worden daarvoor niet meer aangewend. Onderdeel van complex Willibrordus is 
de kapel. De koepel van de kapel is een markant oriëntatiepunt in de landelijke omgeving 
van Heiloo. Instandhouding en mogelijkheden tot exploitatie van deze icoon, het markante 
onderdeel van het complex, vraagt andersoortige inspanningen dan de herbestemming van 
het hoofdgebouw.  !
In september 2013 is een noodzakelijke cascorestauratie van de kapel begonnen. In juni 
2014 is deze restauratie gereed en heeft de koepel een nieuw koperen dak. De kosten van 
de restauratie zijn  
€ 1.200.000,00. Voor deze kosten werd een subsidie ontvangen van € 635.00,00. Het 
resterende bedrag werd door GGZ NHN uit eigen middelen betaald. Hiermee heeft de 
organisatie aan haar plicht van instandhouding van cultureel erfgoed voldaan. Tegenover, 
door de restauratie verhoogde, jaarlijkse exploitatiekosten staan hoegenaamd geen 
inkomsten. Het interieur en de richting van de kapel is een belemmering (last) om een 
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brede publiektoegankelijkheid (lust) te realiseren. Investeren in het veranderen van het 
interieur vergt middelen om te investeren.  
GGZ NHN zal geen middelen beschikbaar stellen c.q. aantrekken om te investeren in het 
interieur.  !
Hier komt de reden naar voren om een Stichting vrienden Cultuurkoepel Heiloo op te 
richten. Slaagt de stichting er in middelen te verwerven die geïnvesteerd kunnen worden 
in de inrichting dan zal dat de mogelijkheden om succesvol te exploiteren 
vergemakkelijken.  
Dan wordt de kapel een locatie waar heden en verleden samenkomen. Cultureel erfgoed 
waar beleving de inspiratiebron is om elkaar te ontmoeten. Erfgoed waar inwoners van 
Heiloo en de regio trots op zijn en graag gebruik van maken.  
Alle reden om het interieur aan te passen en de publiekstoegankelijkheid te verbeteren 
waardoor kansen ontstaan om succesvol te ondernemen. Hierdoor ontstaan lokaal en 
regionaal nieuwe sociale, economische en culturele waarden. Reden om de kapel de naam 
te geven: Cultuurkoepel Heiloo. De stichting functioneert autonoom van GGZ NHN (zie 
statuten). 
  
Uitgangspunten 

• De herbestemming biedt een meerwaarde voor de omgeving (lokaal en regionaal), 
voor de mensen (die op het terrein en in de gebouwen werken, wonen en verzorgd 
worden), de omgeving en het gebouw zelf in termen van werkgelegenheid, reuring, 
toename bekendheid st. Willibrordus en gemeente Heiloo. 

• De meerwaarde voor de bewoners, werknemers en cliënten ligt in het parkachtig 
wonen, werken en behandeld worden op een inspirerende, heilzame plek. 

• De meerwaarde voor de lokale bevolking gaat over recreëren, verblijven en 
genieten van het aanbod op het complex, binnen de kapel en binnentuin door 
publieke functie met lokale en regionale evenementen. 

• De meerwaarde van herbestemming voor het gebouw zelf betekent dat 
revitalisering door hergebruik verval tegen gaat en het monumentale gebouw nieuw 
bestaansrecht geeft. !

De manier waarop dit kan is door te zoeken naar een betaalbare combinatie van wonen, 
zorg en een publieke functie. De basis wordt kostendekkend gemaakt door middel van 
financiële dragers. De financiële meerwaarde voor GGZ NHN wordt dan bepaald door 
behoud van eigendom en het creëren van meerwaarde door transformatie van functies. !

• Timing: er zullen lange- en korte termijn doelstellingen worden geformuleerd voor 
de herbestemming. 

• Lange termijn: werken aan vernieuwd concept St. Willibrordus dat recht doet aan 
de identiteit van de plek in het kader van een vernieuwde zorgfunctie op een 
landgoed. 

• Korte termijn: tussentijdse programmering om het gebouw te verhuren aan een mix 
van (creatieve) bedrijven met als doel verval tegen te gaan en publiekstoegankelijk 
te blijven. !

Missie 
Het hoofdgebouw op terrein St. Willibrordus herbestemmen en daarmee meerwaarde 
creëren voor cliënten, de gemeenschap Heiloo incl. het bedrijfsleven in Heiloo en de 
regio! 
Het gewenste toekomstbeeld is dat het hoofdgebouw inclusief de karakteristieke kapel en 
binnentuin als logisch onderdeel van het landgoed St. Willibrordus, nieuwe vitale functies 
heeft gekregen. De “rode draad” in de nieuwe bestemming wordt gezocht in een 
vernieuwde zorgfunctie, passend bij de identiteit van het Willibrordus terrein zoals de 
Broeders van O.L.V. van Lourdes het hebben bedoeld. Kenmerken die hierbij horen zijn 
ontmoeting, inspiratie, spiritualiteit en ontspanning. 
GGZ NHN streeft hierbij uitdrukkelijk een ‘omgekeerde integratie’ na, wat betekent dat de 
lokale bevolking het terrein mee zal gebruiken om isolatie te voorkomen en levendigheid 
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te bevorderen. De betekenis van het landgoed St. Willibrordus voor de lokale gemeenschap 
blijft de publieke toegankelijkheid; het medegebruik van het park, de sportzaal, het 
dierenpark, de kassen, de expositieruimte en de tijdelijke evenementen. !
Voor de cliënten betekent het dat zij ook van de nieuwe functies vanuit de herbestemming 
blijven profiteren door deel te kunnen nemen aan activiteiten op het landgoed. Het 
terrein behoudt haar GGZ-functie, deze is zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving.  !
De betekenis van het landgoed St. Willibrordus als herkenningspunt voor de regio blijft 
onverminderd van kracht door de zichtbaarheid van de koepel in de wijde omtrek. 
Het vernieuwde concept in het hoofdgebouw doet recht aan de unieke historische positie 
binnen de rituele driehoek Abdij van Egmond en onze Lieve Vrouw Ter Nood te Heiloo en 
vormt als zodanig een regionale parel. !
Bestuurlijke doelstellingen 

• Stichting “Vrienden van de Cultuurkoepel” oprichten 
• Financieel plan maken  
• Administratieve organisatie inrichten 
• Kaders vaststellen voor de meerwaarde van bewoners, medewerkers en cliënten 
• Volwaardig publiekstoegankelijk maken van de kapel 
• Middelen verzamelen door activiteiten en evenementen te organiseren en leden te 

werven 
• Communicatie tussen bestuur en omgeving tot stand brengen 
• Mogelijkheden voor exploitatie onderzoeken !

Korte termijnplanning: !
Januari – Maart 2014 

• Stichting “Vrienden van de Cultuurkoepel” oprichten 
Op 13 januari is het bestuur voor de eerste keer bij elkaar geweest. De intentie is 
uitgesproken om met elkaar de stichting te gaan vormgeven. In eerste instantie komt het 
bestuur elke drie weken bijeen om van gedachten te wisselen en de plannen en 
mogelijkheden die daaruit ontstaan, te onderzoeken. Het bestuur ontvangt geen inkomsten 
voor de geleverde diensten. 
Alle inwoners van Heiloo en omstreken worden op de hoogte gebracht van de plannen van 
het bestuur. Bestaande netwerken worden daarvoor aangesproken, een website wordt 
opgericht en de regionale pers wordt ingeschakeld. !

• Administratieve organisatie inrichten 
Ten behoeve van het bestuur van GGZ NHN en de vrienden van de stichting wordt een 
administratieve organisatie ingericht. Er is een oprichtingsakte gemaakt, een inschrijving 
bij de KvK en een bankrekeningnummer geopend. Een aanvraag voor een ANBI status is 
ingediend. Onder het bestuur moeten de taken worden verdeeld. Het organigram zal t.z.t. 
op de website worden gepubliceerd. !

• Financieel plan maken  
De financiële situatie van de stichting wordt op transparante wijze vastgelegd in een 
verantwoordingsdocument. Er wordt een business case en een begroting gemaakt waarin 
inkomsten uit subsidies, legaten, giften en lidmaatschap, evenals uitgaven voor het 
publiekstoegankelijk maken van de Cultuurkoepel in beeld worden gebracht. Jaarlijks zal 
via de website verslag gedaan worden van de kosten en opbrengsten ten behoeve van alle 
betrokkenen. Er wordt jaarlijks financiële verantwoording afgelegd.  

!
Maart - Mei 2014 

• Communicatie tussen bestuur en omgeving tot stand brengen 
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Om de Cultuurkoepel onder de aandacht van de inwoners en ondernemersverenigingen van 
Heiloo en omgeving te brengen wordt een communicatieplan gemaakt. Onderdeel van dit 
communicatieplan is een promotiecampagne en een attractieve website. !

• Middelen verzamelen door activiteiten en evenementen te organiseren en vrienden 
te werven 

Het bestuur zet zich in voor het werven van inkomsten door het aanspreken van 
subsidiemogelijkheden en het werven van vrienden. Op de website zullen de 
mogelijkheden voor sponsoring en giften op transparante wijze worden uitgelegd. Deze 
opbrengsten zullen in het financiële plan worden vastgelegd en op elk moment ter inzage 
opvraagbaar zijn. !

• Kaders vaststellen voor de meerwaarde van bewoners, medewerkers en cliënten 
De bewoners van het terrein en de ondernemers die daar werkzaam zijn, evenals de 
cliënten zullen worden betrokken bij het tot stand komen van de Cultuurkoepel Heiloo. 
Het bestuur zal in een kadernota de mogelijkheden tot recreëren, ondernemen en 
verblijven op het complex, binnen de kapel en binnentuin met lokale en regionale 
evenementen beschrijven. Deze kadernota zal op de website gepubliceerd worden. !
Mei - September 2014 

• Volwaardig publiekstoegankelijk maken van de kapel 
Ten behoeve van het bestuur zal er een programma van eisen worden opgesteld. Hierin 
zullen toegankelijkheid en flexibiliteit van het ruimte gebruik tot uiting komen. Er wordt 
gezocht naar een maximale benutting van de ruimte met minimale middelen die recht 
doen aan de cultuurhistorische waarden van de kapel en de ruimte daar omheen. De 
Cultuurkoepel moet voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt en ruimte 
bieden aan een zo uitgebreid mogelijk evenementenrepertoire dat passend is in de 
omgeving. !

• Mogelijkheden voor duurzame exploitatie onderzoeken 
Vooralsnog is GGZ NHN verantwoordelijk voor de exploitatie van de Cultuurkoepel. Voor de 
programmering vindt afstemming plaats met diverse eindgebruikers. Meervoudig gebruik 
betekent dat de Cultuurkoepel inzetbaar is voor uitvoeringen van muziek, zang, toneel, 
dans, film etc. Maar voor bijzondere activiteiten zoals exposities, congressen, 
kerkdiensten, lezingen, bedrijfspresentaties, bijzondere diners, trouwceremonies, 
modeshows zullen ook mogelijkheden gecreëerd worden. De activiteiten dienen te passen 
binnen de visie die GGZ NHN heeft over de herbestemming. Het voorzieningen niveau is 
afgestemd op max. 280 bezoekers. Voor de eindgebruikers zijn tarieven opgesteld. 
Informatie over beschikbaarheid en tarieven kan per mail worden opgevraagd via 
willibordus@ggz-nhn.nl 

Om de Cultuurkoepel Heiloo ook op de langere termijn rendabel te maken zal het bestuur 
op zoek gaan naar exploitanten die interesse hebben voor het op regelmatige basis 
inrichten van de ruimte. Netwerken en de promotiecampagne zullen hiervoor worden 
aangewend. Bij de keuze van de exploitanten wordt steeds rekening gehouden met de 
cultuurhistorische waarde van het pand in zijn omgeving.  !
Lange termijnplanning: !
September 2014-september 2015 

• Zorgdragen voor bestuurlijke continuïteit 
• Verantwoording afleggen aan bestuur GGZ NHN en de vrienden 
• Contact onderhouden met de bewoners, ondernemers en cliënten 
• Mogelijkheden onderzoeken voor duurzame- en lange termijn exploitatie  !
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