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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 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 2019 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 2019 hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur 

voorgedaan. 3 leden hebben hun termijn verlengd. 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, oktober 2020
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Verslag over 2019 

 

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 2019 

In 2019 is het bestuur 5 keer in bestuursvergadering bijeengeweest. 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 

(voorbereiding en uitvoering van de) Kerstfair. Deze activiteit blijkt ieder jaar weer 

een grote stimulans voor deel-activiteiten, creativiteit en onderlinge verbondenheid 

voor leden van de Pniël Wijkgemeente.  

Ondanks dat wij in 2019 opnieuw van enkele donateurs/vrienden afscheid hebben 

moeten nemen, is het niveau van de bijdragen redelijk op peil gebleven dankzij 

enkele eenmalig giften.   

In dit Verslag over 2019 treft u ook de verantwoording aan van de activiteiten en 

tegoeden van 2 afzonderlijke werkgroepen: Wijk Actief en de Werkgroep Oud Papier 

(WOP). Hierdoor kon worden voldaan aan verzoeken van de Kerk Rentmeesters van 

de PGA, om zoveel mogelijk onafhankelijkheid en transparantie te kunnen 

waarborgen en om risico’s te beperken, door het vermogen van beide werkgroepen 

onder eind- verantwoordelijkheid van het Stichtings Bestuur te stellen. Nadrukkelijk 

worden deze activiteiten niet onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de 

Stichting geplaatst. Werkgroepen zijn en blijven daarvoor zelf verantwoordelijk.  

De inbreng en het vermogen van deze werkgroepen, maar maakt géén deel uit van 

het ANBI-vermogen dat door de Stichting is gevormd en/of de ANBI status van de 

Stichting. Daarom worden separate balansen en resultaten gepresenteerd. Zowel de 

werkgroep leden 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. 

 

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 

heeft de in dit verslag gepresenteerde bijdrage dus altijd betrekking op de exploitatie 

in het voorgaande jaar. 
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In het verslagjaar 2019 is géén verzoek tot bijstand door de Stichting ontvangen 

vanuit de Pniël Wijkgemeente. 

 

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.  

 

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. 

 

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       € 10.000 (lening videosysteem) 

Totaal sedert oprichting    € 70.029 

 

 

Ontwikkelingen in 2019 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 (Centrale Kerkraad) is daarom al jaren bezig met het 

doorvoeren van vergaande bezuinigingen in de diverse (deel-)begrotingen van die 
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wijkgemeentes. Daaronder ook personele krimp binnen de PGA.  

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

gepresenteerd. Ook binnen de Pniël Wijkgemeente valt daaraan niet te ontkomen en 

dit raakt direct de doelstellingen van de Stichting. Het Bestuur van de Stichting is 

hierover in gesprek, als afgeleide van de beleidsvoornemens van de PGA en de 

Wijkgemeente Pniëlkerk. 

 

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, 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 meer 

structurele en vaste bijdrage (overeenkomstig de hieronder genoemde afspraken 

onder de kop “Verplichtingen” (blz. 10), naar een meer flexibel beroep op de 

Stichting.    

In de jaren 2018 en 2019 heeft de Wijkgemeente (over de met terugwerkende kracht -

jaren 2017 en 2018) 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.  

 

Voorgenomen beleid 2020 e.v. 

 

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

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

een Korte Termijn Oplossingen Plan. 

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 

(efficiënte) inzet van steeds ouder wordende vrijwilligers en gebruikers, terwijl niet 

duidelijk is óf en zo ja wannéér, de Pniëlkerk zal worden gesloten. 

 

Daarnaast is in 2020 reeds gebleken, dat de Eerste en Tweede Corona-golf 

verstrekkende gevolgen hebben voor Kerk en Samenleving. Oude gebruiken en 

(vormen van-) samenkomsten zijn verboden en/of niet meer verantwoord, terwijl 
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nieuwe mogelijkheden zich aandienen. Op 29-09-2020 is het beleidsbesluit genomen 

dat de Stichting een 2-jarige  renteloze lening van € 10.000 verstrekt aan de 

Wijkgemeente Pniëlkerk, voor de aanschaf van een videosysteem, om via de 

bestaande structuren van www.kerkdienstgemist.nl en de eigen site www.pga-

pniel.nl de zondagse kerkdiensten van video beelden te voorzien. Enerzijds uit 

hoofde van modernisering, maar anderzijds ook een absolute noodzaak om de 

onderlinge verbondenheid en betrokkenheid vast te kunnen houden.  

 

Inkomens-ontwikkeling en inkomens-besteding 2020 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. Toch blijken de 

donateurs en vrienden zéér trouw in het voortzetten van hun donaties. Dat betekent 

wel dat het Stichtingsbestuur nadrukkelijker zal moeten communiceren over haar 

voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan.  

 

Daarnaast zullen nieuwe financieringsbronnen moeten worden aangeboord, omdat 

de onzekerheid over het voortbestaan van de Pniëlkerk als gebouw voor de Pniël 

Wijkgemeente maakt dat donaties dalen. Daarnaast vergrijst het bestand en 

overlijden bestaande donateurs, waardoor de inkomsten van de Stichting dalen. 

 

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. 

 

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 wederom geslaagde Kerstfair. Met wéér een record opbrengst.  

 

Alle betrokkenen héél hartelijk dank! 

 

Almelo, oktober 2020

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pga-pniel.nl/
http://www.pga-pniel.nl/
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Financieel verslag 2019 

 

De inkomsten in het verslagjaar 2019 bedroegen 14.984 (2018: € 14.391). Hiervan had 

een bedrag van € 11.173 (2018: € 10.969)  betrekking op giften en donaties aan de St. 

Vrienden van de Pniëlkerk. In 2019 zijn er door extra activiteiten aanvullende 

inkomsten verworven tot een netto bedrag van € 2.651 (2018: € 2.411). Dat is  a) -/- b).  

Naast de bankkosten van € 197 (2018: € 194) heeft de Stichting in de verslagperiode 

voor een bedrag van  € 252 (2018: € 156) aan kosten gemaakt. Hiermee komt 96,6% 

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

aan haar statutaire activiteiten. (2018: 96,8%).  

 

Balans Stichting Vrienden van de Pniëlkerk  

per 31 december (in €)     2018   2019  

 

Liquide middelen     €            5.493  €   7.597 

Rabo-spaarrekening    €           71.981    € 83.252 

       €           77.474 €          90.849 

Nog ontvangen bijdragen vorig jaar +/+ €                134 €       496 

Vooruitbetaalde bijdragen komend jaar -/- €                200 €         360 

Nog te betalen over verslagjaar jaar -/- €            85            €                 16 

Vermogen      €   77.323 €           90.969   

Voorwaardelijke verplichting  *)  €              5.000      €    7.500  *) 

Netto vermogen     €       72.323        €   83.469 

 

 

Staat van baten en lasten (in €)                   2018      2019 

Vrienden en Donateurs    €             9.551 €    8.370  

Nabetalingen vorig jaar      €             134 €                496 

Eenmalige giften     €             1.270   €    2.300 

Overige activiteiten  (a)    €    3.422    €    3.811 

Ontvangen rente     €         14   €           7

  

Totaal baten      €   14.391           €    14.984 

 

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

Bankkosten      €         194      €            197 

Organisatie en inkoopkosten  

overige activiteiten (b)    €        1.011 €     1.160 

Administratie- en Bestuurs- kosten  €           156__ €                 252__ 

 

Totaal lasten en afdrachten    €                1.361  €               1.609 

 

Baten minus lasten     €               13.030        €         13.375 
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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)  was over 2019 vooraf ingeschat 

op ca. € 7.500,-. Daarom wordt het vermogen met dit bedrag gecorrigeerd. Naar het 

zich ultimo 2019 liet aanzien zou de bijdrage van de Stichting aan de Protestantse 

Gemeente Almelo over 2019 zéér beperkt zijn. Dit is ook zo gebleken en de 

daadwerkelijke afdracht is nihil gebleken en daarmee op p.m. gesteld. 

 

Aanpassingen in de methode van verslag. 

Tot en met de jaarrekening 2017 was het gewoonlijk om in de jaarrekeningen van de 

Stichting óók openstaande bedragen op te nemen, waarop de Stichting, op basis van 

eerdere toezeggingen van haar donateurs zou mogen rekenen. Bedragen die aan het 

einde van het verslagjaar (nog) niet waren ontvangen, werden daarbij opgenomen 

onder “nog te ontvangen” en verrekend met de “vooruitbetalingen” die betrekking 

hebben op het komende verslagjaar. Omdat is gebleken dat slechts een beperkt deel 

van dit bedrag ook daadwerkelijk in het volgende kalenderjaar alsnog werd 

gedoneerd, dienden hiervoor correcties te worden gemaakt in de vermogens-

opstelling. Dit leidde dit tot niet zichtbare afwijkingen in de vermogensopbouw en 

de aansluiting hiervan op het exploitatieresultaat.  

Met ingang van dit verslagjaar vindt u onder “Nog ontvangen bijdragen vorig jaar” 

de daadwerkelijk in 2019 over 2018 ontvangen nabetaalde donaties. In dit verslag is 

voor 2018 e.e.a. op dezelfde wijze gepresenteerd. Dit leidt voor 2018 tot een beter 

resultaat van € 134 t.o.v. het eerder gepresenteerde resultaat in de jaarrekening van 

2018. Het vermogen is hierop in 2018 eveneens gecorrigeerd. 

 

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 maximaal € 10.000 

bijdragen in een 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. 
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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. 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. 

In 2020 is gebleken dat de inzamelingsactiviteiten niet meer lonend zijn en is de 

inzamelingsactiviteit gestaakt. 

 

Op 16 maart 2018 zijn op verzoek van de VCK 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 Wijk Actief (incl. bestedingsoverzicht) vindt u 

hieronder. 

 

Balans Werkgroep Oud Papier_______________________________________________  

per 31 december (in €)     2018   2019  

 

Vermogen per 1 januari    €            4.794  €         3.749 

Nog ontvangen -/- te betalen      €  -/-      352 

Resultaat lopend boekjaar       -/-    €            1.045      €          2.054 

Vermogen/Liquide middelen per 31-12  €            3.749  €          5.451 

  

Staat van baten en lasten (in €)  

Baten      

Papieropbrengsten     €             5.927 €         6.519 

Nabetaling 2018        €         1.193 

 

Totaal Baten      €            5.927  €         7.712 
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Lasten 

Bankkosten      €                  92 €       91 

Container- en andere kosten   €                641 €           1.203 

Overige en algemene kosten      €              677 

Bijdragen WOP aan diverse activiteiten Pniël €             6.239 €           3.687 

    

Totaal Lasten     €             6.972 €           5.658 

 

Resultaat               -/- €    1.045         €          2.054 

 

 

 

Balans Werkgroep Wijk Actief____________________________________________ 

per 31 december (in €)     2018   2019  

  

 

Vermogen per 1 januari    €           2.420  €          1.912  

Nog te betalen     €     218  €             

Resultaat lopend boekjaar      -/-     €              290  € 

Vermogen/Liquide middelen per 31-12  €           1.912  €          2.703 

  

 

Staat van baten en lasten (in €)       

Baten 

Opbrengsten Rommelmark   € 2.477  €      2.652    

Bijdrage Kerkenpad/Wijkavond       €             805 

Zondagsbrieven        €               44 

Donaties         €               91 

Totaal Baten      €         2.477  €          3.591 

 

Lasten 

Kerstattenties     €    300          €             518  

Kosten Rommelmarkt    €             737  €             814 

Kosten Kerkenpad     €    584  €          1.327        

Zondagsbrieven     €    550  €             

Algemene Kosten     €    523            €      25 

Bankkosten      €      73  €             117    

Totaal Kosten     € 2.767  €          2.801         

 

Resultaat      €   -/-    290  €             790   

 


