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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. De stichting tracht haar doel te bereiken door 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 en overige inkomsten.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo wordt gevormd door
tenminste 3 personen die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de stichting.
Zij hebben een zittingstermijn van 3 jaar en zijn terstond weer benoembaar.
Samenstelling
Het bestuur bestond op 31 december 2011 uit:
jaar van aantreden einde huidige termijn

E.J.H. Timmer, voorzitter
C.H. Meijer, secretaris
S. van der Woude, penningmeester
R.J.B. Oldenampsen
G.J.H. Boers
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2010
2010
2010

2013
2013
2013
2013
2013

Wijziging
In het verslagjaar zijn er geen wijzigingen aangebracht in de bestuurssamenstelling.
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Verslag over 2011
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 2010/2011
In het prille bestaan van de stichting is het bestuur 7 keer bijeen geweest. Daarbij
ging in aanvang de meeste aandacht uit naar de fondsen werving. Daarnaast is een
aantal keren overleg gevoerd met een afvaardiging van de Commissie van
Kerkrentmeesters van de Pniëlkerk.
De ontwikkeling rondom de fondsenwerving was begin 2011 zodanig, dat het
bestuur er voldoende vertrouwen in had om op 17 maart 2011 een overeenkomst aan
te gaan met het College van Kerkrentmeesters van de Protestante Gemeente Almelo
(PGA), waarin zij heeft aangegeven om vanaf 2012 tot een bepaald bedrag bij te
dragen in de kosten van het gebouw de Pniëlkerk. Daarmee is voor de PGA
voldoende basis gecreëerd om een eerder besluit m.b.t. de sluiting per 01-01-2012 van
de Pniëlkerk terug te draaien.
Met dit vertrouwen is het bestuur hard aan het werk gegaan om haar fondsen te
werven onder vrienden van de Pniëlkerk en andere betrokkenen, maar ook door het
organiseren van andere en aanverwante activiteiten die bijdragen in de vermogensvorming van de stichting, zodat zij ook op de langere termijn aan haar verplichtingen
kan blijven voldoen.
Vrienden van de Pniëlkerk
Wij danken onze vrienden en alle anderen die zich betrokken voelen bij het werk van
de stichting, voor de gelden die zij in het verslagjaar ter beschikking hebben gesteld
en/of voor de activiteiten die zij hebben verricht. Het bevestigt hun betrokkenheid
bij de Pniëlkerk in Almelo. Zij realiseren zich dat kerk-zijn kan worden versterkt
door het in gebruik hebben en houden van een gezamenlijk gebouw, als plaats van
ontmoeting. Dit betekent dat het bestuur van Stichting Vrienden van de Pniëlkerk
consciëntieus zal omgaan met de haar beschikbaar gestelde middelen en zich zal
inzetten om het gebouw van de Pniëlkerk zo lang als mogelijk is in gebruik te
houden als kerkgebouw.
Almelo, 25 april 2012
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Financieel verslag 2011
De inkomsten in het verslagjaar 2010/2011 bedroegen € 18.835,- Hiervan had een
bedrag van € 16.727,- betrekking op giften en donaties van vrienden van de
Pniëlkerk, over de verslagperiode. Daarnaast zijn aanvullende inkomsten verworven
tot een bedrag van € 1.708,-.
De stichting heeft in de verslagperiode voor een bedrag van € 261,- aan kosten
gemaakt.
Balans per 31 december 2011
Liquide middelen
Rabo-spaarrekening
Vermogen

(in €)
€
€
€

882
17692
18.574

Staat van baten en lasten in 2011 (in €)
Vrienden en Donateurs 2011
€
Idem, 2012
€
Overige activiteiten
€
Ontvangen rente
€
Totaal baten
€

16727
400
1516
192
18835

Bestuurs- en administratie kosten
Totaal lasten

€
€

261
261

Baten minus lasten

€

18574
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