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Doelstelling 

 

De “Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo”  is opgericht bij notariële acte 

d.d. 10-12-2010. De stichting heeft als doel: Instandhouding van de Pniëlkerk als 

kerkgebouw en wat daarmee verband houdt. De stichting tracht haar doel te 

bereiken door uit haar vermogen, gelden ter beschikking te stellen en adviezen te 

geven ter zake van het onderhoud en het beheer. De stichting heeft geen 

winstoogmerk. 

 

Het vermogen van Stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, 

verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten, donaties, en overige 

inkomsten. 

 

Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo wordt gevormd door 

tenminste 3 personen die zijn betrokken bij de doelstellingen van de Stichting. De 

bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en zijn terstond weer 

benoembaar. 

 

Samenstelling 

Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit: 

 

      Aanvang huidige  einde huidige termijn 

       termijn 

E.J.H. Timmer, voorzitter    2017   2019 

R.J.B.  Oldenampsen, secretaris   2017   2019  

S.  van der Woude, penningmeester  2017   2019 

J. Keizer      2015   2018 

F. Manenschijn-Velthuis    2015   2018 

 

Wijziging 

In 2018 hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan. Met het aantal van 

5 bestuursleden wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen. 

 

Per ultimo 2018 hebben de 2 aftredende bestuursleden hun termijn verlengd met 3 

jaar. 
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Ondertekening: 

 

E.J.H. Timmer 

(voorzitter) 

 

S.  van der Woude 

(penningmeester ) 

 

R.J.B. Oldenampsen 

(secretaris ) 

 

 

Almelo, februari 2019 
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Verslag over 2018 

 

Algemeen 

Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo werd opgericht op 10 december 2010. 

De directe aanleiding was een voorgenomen sluiting van de Pniëlkerk, als een gevolg 

van de financiële ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). 

Hierdoor was het nodig aanvullende middelen te vinden om te voorzien in tekorten 

in de exploitatie van het kerkgebouw aan de Rembrandtlaan te Almelo. 

 

Gang van zaken in 2018 

In 2018 is het bestuur formeel 4 keer in bestuursvergadering bijeen geweest. De 

voortgang in de fondsenwerving en de financiële ontwikkelingen  binnen de Pniël 

Wijkgemeente stonden veelal centraal. Buiten de bestuursvergaderingen om is het 

bestuur bijeen geweest in het kader van de overige activiteiten die zijn ontplooid, 

met name de Kerstfair.  

Ondanks dat wij in 2018 van enkele donateurs/vrienden afscheid hebben moeten 

nemen, is het niveau van de bijdragen op peil gebleven dankzij enkele eenmalig 

giften.   

In dit Verslag over 2018 treft u voor het eerst ook de verantwoording aan van de 

activiteiten en tegoeden van Wijk Actief. Dit gold sedert 2017 al voor de Werkgroep 

Oud Papier. Hierdoor kon worden voldaan aan verzoek van de Kerk Rentmeesters, 

om zoveel mogelijk onafhankelijkheid en transparantie te kunnen presenteren en 

risico’s te beperken. Het vermogen van beide werkgroepen valt thans onder eind-

verantwoordelijkheid van het Stichtings Bestuur, maar maakt géén deel uit van het 

ANBI vermogen dat door de Stichting is gevormd. Daarom worden separate 

balansen en resultaten gepresenteerd. Zowel de werkgroepleden van de WOP als die 

van Wijk Actief zijn zelf verantwoordelijk voor hun fondswerving en de besteding 

van hun middelen. Die besteding beperkt zich uiteraard tot de aanwezige middelen. 

 

Bij het opmaken van dit verslag was nog niet duidelijk voor welk bedrag over 2018 

door de Pniël Wijkgemeente een beroep op de Stichting zal worden gedaan. Wel is 

duidelijk dat dit ruim onder het overeengekomen jaarlijks maximum van € 10.000 zal 

blijven. Schatting € 5.000,-. 

 

Sedert haar oprichting, in 2010 heeft de Stichting haar eigen plaats binnen de PGA-

Pniël Wijkgemeente. Naast de fondsenwerving wordt door aanvullende initiatieven 

van- en verdere ondersteuning door de Stichting mede vormgegeven aan activiteiten 

binnen de wijkgemeente, voor zover die passen binnen de doelstellingen van de 

Stichting.  Daarmee worden onderlinge kontakten gestimuleerd en door haar 

activiteiten tracht de Stichting extra middelen te verwerven.  
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Dank aan alle vrienden van de Pniëlkerk 

 

Wij danken al onze vrienden en alle anderen die zich betrokken voelen bij het werk 

van de Stichting, voor de middelen en bijdragen, in de vorm van donaties, legaten 

etc., welke wij in het afgelopen jaar mochten ontvangen ten bate van de Stichting.  

Dit bevestigt ieders grote betrokkenheid bij de Pniëlkerk in Almelo. Dat geldt 

nadrukkelijk ook voor alle vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben 

bijgedragen aan een geslaagde Kerstfair. Hierdoor kon in 2018 een (netto) record 

opbrengst worden gerealiseerd.  

 

Alle betrokkenen héél hartelijk dank! 

 

 

Almelo,  februari 2019
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Financieel verslag 2018 

 

De inkomsten in het verslagjaar 2018 bedroegen 14.257 (2017: € 14.053). Hiervan had 

een bedrag van € 10.821 (2017: € 11.286)  betrekking op giften en donaties aan de St. 

Vrienden van de Pniëlkerk. In 2018 zijn er door extra activiteiten aanvullende 

inkomsten verworven tot een netto bedrag van € 2.411 (2017: € 2.004). Dat is  a) -/- b).  

Naast de bankkosten van € 194 (2017: € 159) heeft de Stichting in de verslagperiode 

voor een bedrag van  € 156 (2017: € 266) aan kosten gemaakt. Hiermee komt 97% van 

de giften en donaties aan de Stichting rechtstreeks ten goede aan haar statutaire 

activiteiten.   

 

Balans Stichting Vrienden van de Pniëlkerk  

per 31 december (in €)     2017   2018  

 

Liquide middelen     €            2.477  €   5.493 

Rabo-spaarrekening    €           61.967    € 71.981 

       €  64.444  €          77.474 

Nog te ontvangen -/- vooruitbetaald     1.970     € ______ 

Nog te betalen    -/- €         186 

Vermogen      € 66.228  €  77.474   

Voorwaardelijke verplichting  *)  €             p.m.      €    5.000  *) 

Netto vermogen     €    66.228        €   72.474 

 

 

Staat van baten en lasten (in €)      2017     2018 

Vrienden en Donateurs    €           10.065 €    9.551    

Eenmalige giften     €             1.221   €    1.270 

Overige activiteiten  (a)    €    2.767    €    3.422 

Ontvangen rente     €     p.m.       €         14

  

Totaal baten      €   14.053           €    14.257 

 

Afdracht Prot.Gem. Almelo (over vorige jaar) €    10.000  €              p.m. *)   

Bankkosten      €         159      €            194 

Organisatie en inkoopkosten  

overige activiteiten (b)    €          763 €    1.011 

Administratie- en Bestuurs- kosten  €          266__ €                156__ 

 

Totaal lasten en afdrachten    €             11.188  €               1.361 

 

Baten minus lasten     €                2.865         €         12.896           
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*) De voorwaardelijke verplichting van de Stichting aan de Pniël Wijkgemeente, (die 

is gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per jaar)  bedraagt per ultimo 2018 over 

het jaar 2018 naar schatting ca. € 5.000,-. Naar het zich ultimo 2017 liet aanzien zou de 

bijdrage van de Stichting aan de Protestantse Gemeente Almelo over 2017 zéér 

beperkt zijn. Daarom was er per ultimo 2017 géén voorwaardelijke verplichting is 

opgenomen. Dit is ook zo gebleken. 

 

Verplichtingen 

De stichting heeft in een overeenkomst d.d. 17-03-2011 (looptijd 2012 tot 04-06-2019)  

een garantstelling afgegeven jegens het College van Kerkrentmeesters (CVK) van de 

Protestantse Gemeente Almelo (PGA) tot een maximaal bedrag van  € 16.120,- per 

jaar, dat jaarlijks achteraf, in het daaropvolgende jaar wordt afgerekend. 

In verband met de gewijzigde bekostigingsstructuur binnen de PGA zijn de 

afspraken uit 2011 herzien in oktober 2016. Daarmee is de genoemde garantstelling 

vervallen. In de nieuwe afspraken zal de Stichting jaarlijks € 10.000 bijdragen in het 

exploitatie tekort van de Pniël- Wijkgemeente.  

 

In de vernieuwde overeenkomst met de PGA  en de Wijkgemeente is daarmee niet 

langer sprake van een beperking in de horizon en in de uiteindelijke verplichtingen, 

doch heeft de Stichting Vrienden van de Pniëlkerk zich verplicht om jaarlijks 

maximaal € 10.000 bij te dragen in het exploitatietekort van de Pniël Wijkgemeente, 

zolang zij daartoe financieel in staat kan worden geacht, míts er sprake is van een 

(cumulatief) tekort van de Wijkgemeente Pniëlkerk. 

 

Ontwikkelingen 

 

In overleg met de CVK en de Werkgroep Oud Papier (WOP) is de Stichting in 2017 

verzocht om de tegoeden van de WOP onder zich te nemen. Deze worden op een 

separate bankrekening aangehouden, t.n.v. de Stichting, inzake WOP. Dit om de 

risico’s te beperken die een gevolg kunnen zijn van al of niet gezamenlijk, doch in 

privé, door kerkleden aangehouden tegoeden uit hoofde van werkgroepen, acties etc. 

WOP houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier, en haar doelstellingen en 

activiteiten sluiten aan bij die van de Stichting. WOP voert haar eigen administratie. 

WOP blijft zelf verantwoordelijk voor haar fondswerving en de besteding van haar 

middelen, maar legt desgewenst (financiële) verantwoording af aan het bestuur van 

de Stichting. De afspraken, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een 

door partijen, op 4 april 2017  getekende overeenkomst. Hierin is o.a. ook 

opgenomen dat de ANBI-status van de Stichting NIET van toepassing is op de giften 

en donaties die aan zullen WOP worden verstrekt. 
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Op 16 maart 2018 zijn op verzoek van de Kerk Rentmeesters vergelijkbare afspraken 

gemaakt tussen de Stichting en de Werkgroep Wijkactief. Ook hiervoor wordt een 

separate bankrekening aangehouden, t.n.v. de Stichting, inzake Wijk Actief. Dezelfde 

bepalingen gelden t.a.v. fondsenwerving en besteding. Dit blijft de verantwoordelijk-

heid  van de werkgroep-leden. Tevens geldt dat de ANBI-status van de Stichting 

NIET van toepassing is op de giften en donaties die aan Wijk Actief mochten worden 

verstrekt.  

 

De verkorte balans van de WOP en WijkActief (incl. bestedingsoverzicht) vindt u 

hieronder. 

 

Balans Werkgroep Oud Papier_______________________________________________  

per 31 december (in €)     2017   2018  

 

Vermogen per 1 januari    €            2.931  €         4.794 

Resultaat lopend boekjaar               €            1.863       -/- €          1.045 

Vermogen/Liquide middelen per 31-12  €            4.794  €          3.749 

  

Staat van baten en lasten (in €)  

Baten      

Papieropbrengsten     €             8.599 €         5.927 

 

 

Lasten 

Bankkosten      €                  56 €      92 

Container- en andere kosten   €                646 €             641 

Bijdragen WOP aan diverse activiteiten Pniël €             6.035 €          6.239 

       €             6.736 €          6.972 

 

Resultaat                €    1.863       -/- €          1.045 
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Balans Werkgroep Wijk Actief____________________________________________ 

per 31 december (in €)     2017   2018  

  

 

Vermogen per 1 januari       €         2.420 

Nog te betalen        €            218 

Resultaat lopend boekjaar               -/- €            290 

Vermogen/Liquide middelen per 31-12  €            2.420  €          1.912 

  

 

 

Staat van baten en lasten (in €)       

Opbrengsten Rommelmark      €         2.477 

 

Kerstattenties                   €            300 

Kosten Rommelmarkt       €            737 

Kosten Kerkepad        €            584 

Zondagsbrieven        €            550 

Algemene Kosten        €            523 

Bankkosten         €              73 

Totaal Kosten        €          2.767 

 

Resultaat        -/-  €             290 

 

 

 

- o   - 


