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Doelstelling
Overeenkomstig de statuten (heropgesteld 1981) heeft het ABM tot doel ‘het
bevorderen van de kennis en beoefening van de Christelijke Kunst’. Dit doel kan
volgens de statuten worden verwezenlijkt ‘door het verwerven, conserveren en
exposeren van kerkelijke kunstschatten’. Deze doelstelling vormt een brede bedding
voor de concrete taken waarop het ABM zich de laatste jaren heeft geconcentreerd en
zich de komende jaren verder wil toeleggen.
De middelen van het ABM zijn bescheiden en de ambities zijn afgestemd op een
optimale taakverdeling met het Museum Catharijneconvent (MCC), waar de museale
collectie van het ABM is ondergebracht. Toch ziet het ABM, als eigenaar van een
belangwekkende collectie, een rol voor zichzelf weggelegd in het veld tussen
kerkelijke organisaties en geloofsgemeenschappen enerzijds en het MCC anderzijds.

Bestuur
De leden van het bestuur van de stichting worden door de aartsbisschop van Utrecht
benoemd. Op 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: prof. dr. A.M.
Koldeweij (voorzitter), drs. F.W.J. Holterhues (penningmeester), dr. C. Caspers
(secretaris), drs. M.M.C.F. de Jong, mgr. drs. H.W. Woorts, mr. J.L.W.M. Zuijdwijk.

In het bestuur van de Stichting ABM zijn in principe de volgende kwaliteiten
vertegenwoordigd: cultuur-, kunst- en kerkhistorische kennis, erfgoed-expertise,
financiële expertise, deskundigheid op het gebied van publiciteit, marketing en
werving, betrokkenheid bij de organisatie van het aartsbisdom, contacten en voeling
met de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Het bestuurslidmaatschap van de
stichting ABM is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het stichtingsbestuur wil de statutair vastgelegde betrokkenheid bij de Stichting Het
Catharijneconvent (StCC) steeds op hoog inhoudelijk niveau gestalte geven door
gekwalificeerde vertegenwoordigers af te vaardigen tot het bestuur van genoemde
stichting. Daarnaast is in de loop der jaren de traditie ontstaan dat de
bestuursvoorzitter van Stichting ABM deel uitmaakt van de Raad van Toezicht van
het MCC.

Collectie
Als eigenaar is het ABM verantwoordelijk voor een grote collectie voorwerpen van
christelijke kunst en cultuur. Het beheer van de ABM-collectie is, zoals gezegd, bij
het MCC ondergebracht. Het ABM kan de professionals van het museum
ondersteunen met specifieke kennis en adviezen.
Het ABM-bestuur zal de komende jaren ook beslissingen moeten nemen over de
afstoting van objecten die door het MCC als niet museumwaardig worden
gekwalificeerd.
Aan de andere kant draagt het ABM bij aan een gerichte versterking van de collectie,
door naar vermogen subsidies te verlenen bij de aankoop van objecten die de
collectie kunnen complementeren en verrijken.

Relatie met de katholieke gemeenschap van het aartsbisdom
Het ABM wil de bekendheid van de aartsbisschoppelijke collectie vergroten en de
interesse voor christelijk erfgoed en christelijke kunst versterken. Het ontwikkelt
daartoe publieksactiviteiten.
De ervaringen met de bijeenkomsten op diverse locaties in het jubileumjaar 2012
vormen een goed startpunt voor dergelijke activiteiten in de toekomst.
Ook worden plannen ontwikkeld om bij te dragen aan catechetische projecten, vanuit
de overtuiging dat kunst en voorwerpen van cultuurhistorische betekenis een geheel
eigen vormende en didactische functie kunnen vervullen.
Het bestuur wil de mogelijkheden om de communicatie met de doelgroep te
versterken en informatie over de collectie en de activiteiten te verspreiden verder
exploreren en benutten.

Vermogen
Het ABM wil in de nabije toekomst nadere stappen zetten naar de opbouw van eigen
vermogen, vooral via schenkingen. Er is een folder gemaakt die op heldere wijze
aandacht vraagt voor de mogelijkheid aan het ABM te schenken. De folder is primair
bestemd voor de parochies en kan bij bepaalde gelegenheden door het ABM of het
aartsbisdom worden verspreid. Ook de eigen website wordt voor dit doel ingezet.
Het doel van eigen vermogen is om op gerichte wijze de uitbouw van de ABMcollectie in het Museum Catharijneconvent te kunnen ondersteunen en een bijdrage
te kunnen leveren aan de verbreiding van kennis over christelijke kunst. Over het
beheer van het vermogen, zie de jaarlijkse ‘financiële verantwoording Stichting
Aartsbisschoppelijk Museum’.

