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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 winst-

oogmerk.  

  

Het vermogen van Stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, 

verkrijgingen ingevolge giften, 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.  

Er is geen statutaire verplichting dat zij worden gekozen uit leden van de Pniël 

Wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA). De bestuursleden 

hebben een zittingstermijn van 3 jaar en zijn terstond weer benoembaar.  

  

Samenstelling  

Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit:  

               

Aanvang huidige  einde huidige termijn  

            termijn einde jaar:         einde jaar:  

E.J.H. Timmer, voorzitter       2019      2022  

R.J.B.  Oldenampsen, secretaris      2019      2022   

S.  van der Woude, penningmeester    2019      2022  

J. Keizer            2018      2021  

F. Manenschijn-Velthuis        2018      2021  

  

Wijziging  

In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur 

voorgedaan. Met het aantal van 5 bestuursleden wordt voldaan aan de statutaire 

verplichtingen.  

  

Bestuursleden leveren onbezoldigd hun inzet. Evenmin wordt een vrijwilligers-

vergoeding uitgekeerd. De Stichting heeft géén personeelsleden in dienst.  
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Ondertekening:  

  

E.J.H. Timmer  

(Voorzitter)  

  

S.  van der Woude  

(Penningmeester )  

  

R.J.B. Oldenampsen  

(Secretaris )  

  

  

Almelo, september 2022 
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Verslag over 2021  

  

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), 

onderdeel van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN).  

Hierdoor was het nodig duurzaam aanvullende middelen te vinden om te voorzien 

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

  

Gang van zaken in 2021  

Ook het jaar 2021 is getekend door de effecten van de wereldwijde corona Pandemie 

en heeft ook in de post-corona tijd grote invloed gehad op de mogelijkheden om als 

kerkgemeente samen te kunnen komen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de 

activiteiten van de Stichting Vrienden. In 2021 is het bestuur 2 keer in 

bestuursvergadering bijeengeweest. De actuele situatie, de fondsenwerving en de 

financiële ontwikkelingen binnen de Pniël Wijkgemeente stonden veelal centraal.  

Doordat de consequenties van het Project “Loslaten en opnieuw Beginnen” binnen 

de Protestantse Gemeente Almelo voor de stichting nog niet duidelijk zijn, heeft het 

bestuur een enigszins passieve houding ingenomen als het gaat om nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Ook in 2021 was het niet mogelijk de traditionele Kerstfair doorgang te laten vinden.  

 

Mede onder invloed van de ontwikkelingen rondom het Project “Loslaten en 

opnieuw Beginnen” en door het overlijden van oudere donateurs, is het totale aantal 

donateurs verder afgenomen. Het is immers nog niet duidelijk hoe de toekomst van 

de PGA er uit gaat zien, en op welke locaties t.z.t. de kerkelijke centra zullen worden 

gebruikt. Die onzekerheid maakt ook dat donateurs wat afwachtend zijn geworden 

in het overmaken van hun bijdragen aan de Stichting Vrienden van de Pniëlkerk.  

 

In dit Verslag over 2021 treft u ook de verantwoording aan van Wijk Actief. Destijds 

is aan de Stichting Vrienden verzocht ook de verantwoording en de financiën van 

deze werkgroep onder de stichting op te nemen, om zoveel mogelijk 

onafhankelijkheid en transparantie te kunnen waarborgen en om risico’s te beperken, 

door het vermogen van beide werkgroepen onder eindverantwoordelijkheid van het 

Stichtingsbestuur te stellen.  

Onder invloed van de slechte prijzen voor oud-papier en de sterk gestegen kosten 

voor huur en transport van de papiercontainer, heeft de Werkgroep Oud Papier 
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zichzelf in 2020 opgeheven. Haar tegoeden zijn aangewend voor diverse activiteiten 

binnen de Pniëlkerk (zie jaarverslag 2020).  

 

Jaarlijks wordt in de voorjaarsvergadering van de Pniël Wijkgemeente bekend 

gemaakt voor welk bedrag de Wijkgemeente een beroep op de Stichting zal doen, om 

haar gebouw exploitatie rond te krijgen. Dit bedrag wordt op basis van nacalculatie 

aan de hand van de jaarrekening van de PGA het jaar daarop, gefactureerd. Daarmee 

hebben de in dit verslag gepresenteerde bijdragen van de Vrienden dus altijd 

betrekking op de exploitatie van de Pniël Wijkgemeente over het voorgaande jaar.  

In het verslagjaar 2021 is opnieuw géén verzoek tot bijstand door de Stichting 

ontvangen vanuit de Pniël Wijkgemeente en/of de PGA.  

 

Jaarlijks wordt de exploitatie van Pniël Wijkgemeente belast voor een dotatie aan het 

Fonds Groot onderhoud van de PGA. Dit gebeurd op basis van het Meer Jaren 

Onderhouds Plan (MJOP) voor het gebouw aan de Rembrandtlaan. Omdat is 

gebleken dat, mede door veel zelfwerkzaamheid van een groot team aan 

vrijwilligers, de omvang van deze reserveringen op het huidige niveau niet 

noodzakelijk zijn gebleken voor het te verrichten onderhoud, zal een deel van dit 

fonds worden ingezet voor de exploitatie van de Pniël Wijkgemeente.  

Hierover is afgesproken dat een deel van het PGA Fonds Groot Onderhoud de 

komende 10 jaar zal worden verrekend met de afdrachten van de Pniël 

Wijkgemeente aan dit Fonds voor de komende jaren, zodat is te verwachten dat de 

Pniël Wijkgemeente ook een navenant lager beroep zal doen op de Stichting 

Vrienden, ter ondersteuning in de exploitatie. Hierover is overleg gevoerd met de 

Kerkrentmeester van de Wijkgemeente en daarover zijn afspraken gemaakt. 

 

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. Corona heeft daar voor 

2021 opnieuw flink roet in het eten geworpen.   

  

Historisch overzicht van de bijdragen van de Stichting aan de Pniël Wijkgemeente  

In de afgelopen jaren zijn (steeds met terugwerkende kracht tot het jaar vóór het 

resp. verslagjaar) door de Stichting Vrienden de volgende bijdragen verstrekt voor 

de instandhouding van het Kerkgebouw aan de Rembrandtlaan, e.e.a. 

overeenkomstig haar doelstellingen.  
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Jaarverslag:  Bijdrage vanuit de stichting aan de Wijkgemeente Pniëlkerk in de 

exploitatie van het jaar :  

  

2011          2010    €       -  

2012          2011    €       -  

2013          2012    € 11.184  

2014          2013    € 11.247  

2015          2014    € 10.000  

2016          2015    € 10.000  +  € 7.598 geluidsinstallatie  

2017          2016    € 10.000  

2018          2017    €       -  

2019          2018    €       -  

2020          2019    €       -  

2020 

2021  

2022 

        2020 

 

  € 10.000 (lening voor videosysteem) 

€ 3.232   voor aanschaf vaatwasser 

Ca. 2.500 aanschaf beamer 

 

 

Totaal sedert oprichting       € 75.761  

   

Ontwikkelingen in 2021 e.v.   

De ontwikkeling in ledenaantallen van de Wijk Gemeente Pniëlkerk en de PGA en de 

prognoses daarvan, laten een vergelijkbaar beeld zien met de landelijke trend : een 

dalende lijn. Dit betekent dat het open houden van 5 afzonderlijke gebouwen voor de 

5 afzonderlijke wijkgemeentes binnen de PGA, met ieder hun eigen karakter, 

identiteit en pluriformiteit, steeds lastiger wordt te bekostigen.  

Het Bestuur van de PGA (Algemene Kerkraad) is daarom al jaren bezig met het 

doorvoeren van vergaande bezuinigingen in de diverse (deel-)begrotingen van die 

wijkgemeentes. Daaronder ook personele krimp binnen de PGA.   

Toch is dit niet voldoende en zal het op kortere termijn  en eerder dan werd 

verwacht, overgegaan moeten worden op het samenvoegen van wijkgemeentes 

voor wat betreft hun huisvestings-vraagstukken en/of andere organisatievormen. 

Begin 2020 is daarvoor het Beleidsplan “Loslaten en Opnieuw Beginnen” (LEOB) 

gepresenteerd en zijn er diverse werkgroepen actief. Ook binnen de Pniël 

Wijkgemeente valt aan de consequenties daarvan niet te ontkomen en dit raakt 

direct de doelstellingen van de Stichting. Het Bestuur van de Stichting is hierover in 

gesprek met de Wijk Kerkenraad. Er is ook gesproken met de werkgroep Onderdak 

binnen LEOB. 
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De strenge bezuinigingen hebben echter ook een positieve keerzijde. Voor de 

Stichting in dit geval, door (mede met behulp van de Stichting) getroffen 

maatregelen, waaronder doorgevoerde isolatie-maatregelen, vernieuwing en 

modernisering van de verwarmingsinstallatie, en veel onder eigen regie uitgevoerde 

werkzaamheden. Hierdoor zijn de exploitatiekosten van de Pniëlkerk afgenomen. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat het beroep dat er vanuit de exploitatie van de 

Pniëlkerk op de Stichting wordt gedaan, zich de afgelopen jaren heeft gewijzigd van 

een structurele en vaste bijdragen (overeenkomstig de hieronder genoemde 

afspraken onder de kop “Verplichtingen” (blz. 11), naar een meer flexibel/incidenteel 

beroep op de Stichting.     

In de jaren 2018  t/m 2021 heeft de Wijkgemeente (over de met terugwerkende kracht 

voor de jaren 2017, 2018 en 2020) géén structurele bijdrage gevraagd aan de Stichting 

in de gebouwen exploitatie. Daar stond tegenover dat bijv. in 2016 bóvenop de vaste 

bijdrage van € 10.000 ook een bedrag van € 7.598 is verstrekt voor de aanschaf van 

een nieuwe geluidsinstallatie. In 2020 is een 2 jarige lening van € 10.000 verstrekt 

voor de aanschaf van een video systeem, t.b.v. de uitzending van de diensten tijdens 

de corona pandemie.  

 

Controle door de fiscus op de ANBI status van de Stichting 

Vorig jaar (2020) heeft de Belastingdienst een controle uitgevoerd op de Stichting 

Vrienden van de Pniëlkerk. Die controle betrof het Jaarverslag 2019 en strekte zich 

voornamelijk uit naar de verkrijging en de aanwending van de middelen van de 

stichting, in relatie tot haar ANBI status. Er is géén navraag gedaan over individuele 

donaties. Er was geen aanleiding correcties door te voeren. 

 

Voorgenomen beleid 2021 e.v.  

Het ligt in de beleidsvoornemens van het Bestuur van de Stichting om in samen-

werking met de Wijkgemeente Pniëlkerk te komen tot een zgn. KTO-Plan:  een Korte 

Termijn Oplossingen Plan voor de Pniëlkerk  

We weten dat er op enig moment binnen de PGA besluiten gaan vallen (over de 

keuze noodzaak) om binnen Almelo één, maar waarschijnlijk meerdere gebouwen af 

te stoten. Dat maakt tegelijkertijd dat alle investeringsvoornemens in de huidige 

gebouwen zijn “bevroren”. Toch dienen zich regelmatig zaken aan waarbij het 

noodzakelijk is om tóch korte termijn oplossingen te bedenken voor absoluut 

noodzakelijke voorzieningen, uit hoofde van veiligheid, gebruiks-slijtage en de 

veilige en efficiënte inzet van steeds ouder wordende vrijwilligers en gebruikers, 

terwijl niet duidelijk is óf en zo ja wannéér, de Pniëlkerk zal worden gesloten.  
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Daarnaast is sedert 2020 gebleken, dat corona  verstrekkende gevolgen heeft voor 

Kerk en Samenleving. Oude gebruiken en (vormen van-) samenkomsten zijn 

opgeschort en/of niet meer verantwoord, terwijl nieuwe mogelijkheden zich 

aandienen.  

Door de Stichting is het in 2020 mogelijk gemaakt dat er een nieuw video systeem is 

aangelegd voordoor via  www.kerkdienstgemist.nl en de eigen site www.pgapniel.nl 

de zondagse kerkdiensten te volgen zijn. Daarnaast zijn faciliteiten verstrekt voor de 

aanschaf van een nieuwe vaatwasser, beamer, en gereedschappen/hulpmiddelen.  

 

Inkomensontwikkeling en inkomens-besteding 2021 e.v.  

Destijds is bij de oprichting van de Stichting aan de leden van de Pniël Wijkgemeente 

gevraagd een langjarige toezegging te doen voor hun “vrijwillige” bijdrage aan de 

stichting. Alleen op die manier was het mogelijk om beleid te maken en 

verplichtingen aan te gaan. Door het verlopen van de perioden daarvan, is er thans 

géén sprake meer van “vaste inkomsten” voor de Stichting, op basis van de eerder 

gemaakte afspraken en toezeggingen. Toch blijken de donateurs en vrienden zéér 

trouw in het voortzetten van hun donaties 

  

Hierboven is al aangegeven dat de structuur van bijdragen in de gebouw-exploitatie 

aan de Rembrandtlaan verschuift van structureel naar een meer ad-hoc benadering. 

Dit betekent dat, mede in afwachting van de besluitvorming van de PGA, ook nieuw 

beleid zal worden geformuleerd met betrekking tot de doelstelling van de Stichting 

en de mogelijke gewijzigde huisvestingsvraagstukken. Dit alles binnen de huidige 

vermogenspositie van de Stichting en haar (onzekere) inkomsten ontwikkeling.  

 

Het Bestuur van de Stichting is in overleg met de Wijkkerkenraad van de Pniël 

Wijkgemeente over de gevolgen van “Loslaten en opnieuw beginnen”. Onduidelijk 

is nog wat deze gevolgen zullen zijn, maar het Bestuur van de Stichting Vrienden 

heeft al wel aangegeven door te zullen gaan met haar fondsenwerving. Zij beoogt 

daarmee haar buffer te versterken, om in welke nieuwe samenwerkings- of 

integratievormen dan ook, de “eigen kleur en beleving” te kunnen blijven 

aanbrengen in een eigen, of een ander gebouw, of een nieuwe inrichting, waarbij er 

voor de leden van de Pniëlkerk sprake zou moeten blijven zijn van een (h)erkenbare 

vorm en inrichting. 

Om die reden wordt er zo veel mogelijk voor gekozen om fondsen of apparatuur die 

ter beschikking worden gesteld, in de vorm van een lening te verstrekken. Maar dit 

gebeurd ook op een manier waarbij bijvoorbeeld de Stichting zelf apparatuur 

aanschaft en ter beschikking stelt aan de Wijkgemeente. Dit alles om ook toekomstig 

voldoende zeggenschap te houden over de middelen en de aanwending daarvan. 

Haar fondsen zijn nl. verstrekt door leden van de wijkgemeente Pniëlkerk en dien 

ook daaraan ten goede te komen.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pga-pniel.nl/
http://www.pga-pniel.nl/
http://www.pga-pniel.nl/
http://www.pga-pniel.nl/


 

  10  

  

  

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 opnieuw ieders grote betrokkenheid bij de Pniëlkerk in Almelo.  

  

Alle betrokkenen héél hartelijk dank!  

  

Almelo, september 2022 

 

 

Financieel verslag 2021  

  

De inkomsten in het verslagjaar 2021 bedroegen € 5.653 (2020 : 7.643). In 2021 en 2020 

zijn er geen extra activiteiten (Kerstfair) geweest. Naast de bankkosten van € 187 

(2020: € 203) heeft de Stichting in de verslagperiode voor een bedrag van   

€ 184 (2020: € 406) aan kosten gemaakt. In 2021 heeft de stichting een nieuwe 

vaatwasser aangeschaft voor de keuken van de Pniëlkerk Hiermee komt 93% van de 

inkomsten uit de giften en donaties aan de Stichting rechtstreeks ten goede aan haar 

statutaire activiteiten. (2020: 92%).   

  

Balans Stichting Vrienden van de Pniëlkerk   

per 31 december (in €)        

  

       2020          2021  

Liquide middelen         €            1.295   €             3.806  

Waarvan WOP                                        -/-                 1.000 €  -/-       1.000 

Rabo-spaarrekening        €           88.259     €  88.269  

              €           88.554  €              91.075 

Lening aan Pniëlkerk Video Installatie €           10.000 €            10.000 

Nog te ontvangen bijdragen vorig jaar  +/+  €                650  €         

Vooruitbetaalde bijdragen komend jaar -/-  €                150  €    -/-      50  

Nog te betalen over verslagjaar jaar  -/-         €            17          €   -/-           15 

Vermogen                        €            99.037         €          101.010    

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

Netto vermogen        

  

  

 

   €             99.037        €          101.010  
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Staat van baten en lasten (in €)                     2020       2021  

Vrienden en Donateurs        €             5.755  €     4.870   

Nabetalingen vorig jaar         €                335             €               

Eenmalige giften          €             1.479             €              635   

Overige activiteiten  (a)        €      66      €    139  

Ontvangen rente        

    

  €          8             €                  9 

Totaal baten         

  

  €              7.643            €    5.653 

  

Lasten 

Afdracht PGA (over vorige jaar)                     €           p.m. *)      €              p.m. *)    

Bankkosten                         €                 203          €                 187  

Organisatie en inkoopkosten   

overige activiteiten (b)                      €                 -               €                   77 

Aanschaf vaatwasser etc                                                                      €              3.232 

Administratie- en Bestuurs- kosten                €                  406__      €                 184 

  

Totaal lasten en afdrachten                     €                   609          €              3.680 

  

   Baten minus lasten                          €                 7.034         €             1.973  

                         

                  

*) De stichting heeft een voorwaardelijke verplichting aan de Pniël Wijkgemeente, 

(die is gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per jaar). Hiervoor is in het 

verslagjaar géén beroep op de Stichting is gedaan.  

  

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 in het kader van de 

aanpak “eigen broek ophouden” de afspraken uit 2011 herzien in oktober 2016. 

Daarmee is de genoemde garantstelling vervallen. In de nieuwe afspraken zal de 

Stichting jaarlijks maximaal € 10.000 bijdragen in een exploitatie tekort van de Pniël- 

Wijkgemeente.  
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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.  

 

Werkgroep Oud Papier (WOP) en Wijk Actief  

In overleg met de Commissie van Kerkrentmeesters (CVK) en de Werkgroep Oud 

Papier (WOP) is de Stichting in 2017 verzocht om de tegoeden van de WOP onder 

zich te nemen. WOP hield zich bezig met de inzameling van oud papier. Gelet op de 

lage papierprijzen en de hoge kosten voor de huur van de containers, is deze 

activiteit in 2020 gestaakt. De bankrekening van WOP is gesloten en de WOP heeft 

ultimo 2020 nog een tegoed in het banksaldo van de Stichting van € 1.000. 

 

Op 16 maart 2018 zijn ook afspraken gemaakt tussen de Stichting en de Werkgroep 

Wijkactief. Hiervoor wordt nog wel een separate bankrekening aangehouden, t.n.v. 

de Stichting, inzake Wijk Actief. T.a.v. activiteiten, fondsenwerving en besteding 

blijft de werkgroep zélf actief en verantwoordelijk en niet het Bestuur van de 

Stichting Vrienden. 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 Wijk Actief (incl. bestedingsoverzicht) vindt u hieronder.  

  

Balans Werkgroep Wijk Actief____________________________________________  

per 31 december in €          2020  

  

  2021   

Vermogen per 1 januari        €           2.703   €          3.440   

Nog te betalen          €    €              

Resultaat lopend boekjaar                                     €              737      €  -/-     1.033 

Vermogen/Liquide middelen per 31-12   €           3.440   €           2.407 

   

  

 

Staat van baten en lasten (in €)   

Baten  

         

Opbrengsten Rommelmark       €  -   €           30 

Bijdrage Kerkenpad/Wijkavond      €          1.000  €           

Zondagsbrieven  

Donaties, ontvangen 

Totaal Baten 

  €            38 

€                

€         1.038 

 

.                    .  

€               30 
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Lasten       2020   2021 

          

Zondagsbrieven                                                                                         €            976 

Donatie aan St. Vrienden Pniëlkerk     200  €             

Bankkosten                                                               €           101             €             87 

Totaal lasten                                                             €          301  €          1.063 

 

Resultaat (Baten -/- Lasten)   €             737             €    -/-   1.033  

   


