Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo

Financieel Jaarverslag 2014
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Stichting Vrienden van de Pniëlkerk
De Schöppe 20
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vriendenpnielkerk@gmail.com
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De Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo is opgericht bij notariële akte d.d. 10-12-2010
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 51463113.
Nadere informatie over de Stichting is te verkrijgen op http://www.pga-pniel.nl

De Stichting Vrienden van de Pniëlkerk is een Algemeen Nut Beogende instelling. Dit betekent dat een gift aftrekbaar
is voor Inkomstenbelasting. De Stichting staat ingeschreven in het ANBI-register van de Belastingdienst onder RSIN nummer
850030286
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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 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 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 2014 uit:
Aanvang huidige
termijn
E.J.H. Timmer, voorzitter
2013
C.H. Meijer, secretaris
2013
S. van der Woude, penningmeester
2013
R.J.B. Oldenampsen
2013
E. Stokkers
2014
J. Keizer
2015

einde huidige termijn
2016
2016
2016
2016
2017
2018

Wijziging
In het verslagjaar zijn er geen wijzigingen aangebracht in de bestuurssamenstelling.
Per 01-01-2015 is de heer J. Keizer toegetreden tot het bestuur.
Ondertekening:
E.J.H. Timmer
(voorzitter)
S. van der Woude
(penningmeester )
C.H. Meijer
(secretaris )
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Verslag over 2014
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 2014
In 2014 is het bestuur formeel 9 keer in bestuursvergadering bijeen geweest. Veel
aandacht is daarbij uitgegaan naar de fondsenwerving, alsmede het zoeken naar
alternatieven bronnen van (extra) inkomen voor de stichting. Daarnaast is een aantal
keren overleg gevoerd met een afvaardiging van de Commissie van Kerkrentmeesters van de Pniëlkerk. Buiten de bestuursvergaderingen om is het bestuur een
aantal keren bijeen geweest in het kader van de diverse activiteiten die zijn
ontplooid.
Sedert haar oprichting, in 2010 heeft de Stichting haar eigen plaats gekregen binnen
de PGA-Pniël Wijkgemeente. Naast de fondsenwerving wordt door aanvullende
initiatieven van de Stichting mede vormgegeven aan diverse activiteiten binnen de
wijkgemeente, voor zover die passen binnen haar doelstelling. Daarmee worden
onderlinge kontakten gestimuleerd en door haar activiteiten tracht de Stichting extra
middelen te verwerven. De wijze waarop binnen de doelgroep is gereageerd op deze
initiatieven, geeft het bestuur het vertrouwen dat zij op deze wijze, naast haar
primaire doel, ook kan bijdragen in de versterking van de onderlinge band binnen de
Pniëlkerk. En dit komt uiteindelijk ook weer de fondsenwerving ten goede.
Dank aan alle vrienden van de Pniëlkerk
Wij danken onze vrienden en alle anderen die zich betrokken voelen bij het werk van
de stichting, voor de middelen die zij in het verslagjaar ter beschikking hebben
gesteld en/of voor de activiteiten die zij hebben verricht ten bate van de Stichting.
Dit bevestigt de grote betrokkenheid bij de Pniëlkerk in Almelo. Het hebben en
houden van een eigen kerkgebouw en zalencentrum, als plaats van ontmoeting is
van grote waarde om de doelstellingen van de Wijkgemeente Pniëlkerk te kunnen
verwezenlijken. Dit betekent dat het bestuur van Stichting Vrienden van de
Pniëlkerk consciëntieus zal omgaan met de haar beschikbaar gestelde middelen en
zich zal blijven inzetten om het gebouw van de Pniëlkerk zo lang als mogelijk, in
gebruik te houden als kerkgebouw.
Almelo, april 2015
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Financieel verslag 2014
De inkomsten in het verslagjaar 2014 bedroegen € 17..195,- (2013: € 20.762,-). Hiervan
had een bedrag van € 13.697,- (2013: € 16.188,-) betrekking op giften en donaties aan
de St. Vrienden van de Pniëlkerk, over de verslagperiode. Per jaar ultimo is er voor
een bedrag van € 3.582,- aan toezeggingen nog niet voldaan. In 2014 zijn er daarnaast
aanvullende inkomsten verworven tot een netto bedrag van € 2021,-.
(2013: € 2.515,-).
De stichting heeft in de verslagperiode voor een bedrag van € 221,- (2013: € 164) aan
kosten gemaakt.
Balans per 31 december (in €)

2014

Liquide middelen
Rabo-spaarrekening

€
€

2013

320
47761
48081
3393

€
€
€
€

4634
41884

€

51474

€

46848

€
€
€
€
€

2014
13507
190
3122
376
17195

€
€
€
€
€

2013
14355
1833
3682
892
20762

Afdracht Prot.Gem. Almelo (over vorige jaar)
Bestuurs- en administratie kosten
Organisatie en inkoopkosten
overige activiteiten
Totaal lasten en afdrachten

€
€

11247
221

€
€

11184
164

€
€

1101
12569

€
€

1167
12515

Baten minus lasten

€

4626

€

8247

Nog te ontvangen -/- vooruitbetaald
Vermogen

Staat van baten en lasten (in €)
Vrienden en Donateurs
Eenmalige giften
Overige activiteiten
Ontvangen rente
Totaal baten

330 *)

Niet uit de balans blijkende 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 van de
Protestantse Gemeente Almelo tot een maximaal bedrag van € 16.120,-/jaar, achteraf.
Ten tijde van het opmaken van het jaarverslag over 2014 was nog niet bekend
hoeveel de afdracht over 2014 zal bedragen (in 2015 te voldoen). Gedurende de
5

resterende jaren van de overeenkomst met de PGA, na het verslagjaar over 2014,
bedraagt die verplichting over de jaren 2014-2019 maximaal € 87.350,-.
*) Wijzigingen ná balansdatum
Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 is gebleken dat in de jaarrekening 2013 ten
onrechte een bedrag van € 330,- (zijnde het saldo van de nog te ontvangen bedragen
over 2013, de vooruit ontvangen betalingen over 2014 en de nog te betalen kosten uit
2013) niet was opgevoerd. Dat is met deze jaarrekening gecorrigeerd.
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