BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2015/2016

Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe
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BESTUURSVERSLAG 2015/2016

De stichting Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, hierna kortheidshalve aan te
duiden als “de Vriendenstichting” , is op 27 augustus 2015 bij notariële akte, verleden voor notaris
mr. P.K. Smook te Eefde, opgericht en heeft tot doel, kort gezegd, het financieel ondersteunen en het
bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw van de Rooms-Katholieke Kerk aan de
Joppelaan te Joppe en van de daarin plaatsvindende rooms-katholieke erediensten .

Vanaf de oprichting is het bestuur van de Vriendenstichting samengesteld als volgt:
de heer mr. P.P.M. Wijnands

- voorzitter

aftredend in 2019

de heer H.B.W. Brandjes

- secretaris

aftredend in 2019

de heer Chr.Ch.H.M. de Maes Janssens - penningmeester

aftredend in 2019

Na de oprichting heeft het bestuur een aantal malen overleg gevoerd met een deputatie van de
Lokatieraad van de - kortheidshalve zo aan te duiden – Joppekerk met als doel wederzijdse
kennismaking, bepaling van de onderlinge verhoudingen tussen Lokatieraad en Vriendenstichting en
inventarisatie van de wensen en behoeften van de Lokatieraad op het terrein van onderhoud,
inrichting en gebruik van de Joppekerk. Uitgangspunt voor het bestuur van de Vriendenstichting
hierbij was – en is nog steeds – dat de Vriendenstichting slechts dan bereid is financiële
ondersteuning te verstrekken indien die ondersteuning niet ook langs andere weg kan worden
verkregen, bijvoorbeeld middels subsidieverlening van overheidswege en/of middels bijdragen van
de zijde van het bisdom of van de parochie van de HH. Twaalf Apostelen, de juridische eigenaar van
de Joppekerk.
Uit het overleg met de Lokatieraad is voortgekomen dat de Lokatieraad voorgesteld heeft dat de
Vriendenstichting op de korte of middellange termijn financiële ondersteuning biedt voor een of
meerdere van de navolgende door de Lokatieraad geoormerkte projecten:
-
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de verlichting van de gebrandschilderde ramen van het priesterkoor;
vernieuwing van de aandrijving van 2 kerkklokken;
onderhoud en verbetering van het kerkorgel; en
aanschaf multi-mediaal projectiescherm.

De Vriendenstichting heeft zich geschaard achter deze wensen van de Lokatieraad, zonder zich
daarbij te verbinden tot een garandering of tijdsbestek. Gedurende de verslagperiode is de
Vriendenstichting er in geslaagd reeds één van de geïnventariseerde wensen te realiseren, te weten
de vernieuwing van de aandrijving van 2 kerkklokken, dit dankzij een aan het einde van de
verslagperiode ontvangen buitengewoon ruime eenmalige gift van een particulier.

Teneinde het voor sympathisanten van de Vriendenstichting aantrekkelijk te doen zijn om giften te
doen, heeft de vriendenstichting zich meteen vanaf het begin van haar oprichting ingespannen om
van de Belastingdienst de zogeheten ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling ) verleend te
krijgen. Deze status is vrijwel direct aan de Vriendenstichting verleend. Donaties of giften aan de
Vriendenstichting kunnen zodoende door de schenker in belastingaftrek worden gebracht.

Om van het bestaan van de Vriendenstichting en haar doelstellingen bekendheid te geven aan het
publiek heeft de Vriendenstichting onder de parochianen en omwonenden van de Joppekerk een
rondschrijfbrief doen verspreiden. Daarnaast heeft in een regionaal verspreid dagblad publicatie
plaatsgevonden van een interview met de bestuursleden van de Vriendenstichting. Ook heeft een
lokaal dagblad aandacht besteed aan de Vriendenstichting en haar doelstellingen. Voorts heeft de
Vriendenstichting, geheel à la le mode, een eigen website ( www.stichtingvriendenvanderoomskatholiekekerktejoppe.nl ), ontwikkeld met behulp van een deskundige parochiaan, die tevens voor
het onderhoud van de website zorgt. En verder heeft het bestuur acte de présence gegeven tijdens
de jaarlijks door de Lokatieraad van de Joppekerk georganiseerde vrijwilligerslunch bij welke
gelegenheid onder de aanwezigen aandacht is gevraagd voor de Vriendenstichting.
Voormelde publicitaire acties hebben tijdens de verslagperiode ertoe geleid dat een achttal
aangeschrevenen zich hebben verbonden om gedurende tenminste 5 jaren een jaarlijkse gift aan de
Vriendenstichting te doen en dat ruim 70 eenmalige giften zijn ontvangen. Aldus is in totaal een
bedrag van EUR 16.220 aan giften door de Vriendenstichting ontvangen. Het bestuur toont zich
uitermate tevreden met dit resultaat, te meer daar het daardoor mogelijk is geweest om, zoals
hiervoor reeds is gemeld, de kerkklokken van een nieuwe aandrijving, geplaatst door de
oorspronkelijke leverancier de firma Eysbouts, te doen voorzien. Daarmee is de Vriendenstichting in
staat gesteld om reeds één van de wensen van de Lokatieraad van de Joppekerk in vervulling te doen
gaan. De Vriendenstichting heeft ook daaraan publicitaire aandacht in een lokaal verschijnend
weekblad doen geven.
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Tenslotte is in het najaar van 2016 de Vriendenstichting ingegaan op de spontane uitnodiging van
een in de naaste omgeving van de Joppekerk woonachtige uitgever om in samenwerking in 2018,
wanneer de Joppekerk haar 150-jarig bestaan zal vieren, een boek over de ontstaansgeschiedenis
van de Joppekerk en haar verbondenheid met Joppe en Huize Joppe te doen verschijnen.

Tussen bedoelde uitgever en de Vriendenstichting zullen de revenuen van de uitgave van dit boek in
een nog nader te bepalen verdeelsleutel worden verdeeld. Ook met dit verrassende initiatief toont
het bestuur van de Vriendenstichting zich zeer ingenomen. Een van de bestuursleden van de
Vriendenstichting heeft plaatsgenomen in de door de Lokatieraad gevormde projectgroep die de
viering van het 150-jarig bestaan van de Joppekerk voorbereidt.

Gedurende de verslagperiode is het bestuur van de Vriendenstichting een aantal malen bij elkaar
gekomen om te vergaderen over lopende zaken. Ook heeft een aantal malen informeel overleg
plaatsgevonden tussen bestuursleden van de Vriendenstichting en leden van de Lokatieraad over
gemeenschappelijke aangelegenheden. Waar mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van de
vergaderfaciliteit die de pastorie van de Joppekerk biedt.
Bovenstaand bestuursverslag omvat de periode beginnend vanaf de oprichting van de
Vriendenstichting en eindigend 31 december 2016.
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JAARREKENING 2015/2016

Balans per 31-12-2016

Bank

totaal

13.964,77 Eigen vermogen

8.852,96

Luidinstallatie

3.763,28

Overbruggingskrediet
Lokatieraad

1.348,53

13.964,77 totaal

13.964,77

Baten & lasten 2015/2016

Baten
Giften

totaal
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Lasten
16.220,00 Bankrente & kosten

16.220,00

144,99

Luidinstallatie

5.873,52

Notaris/rondschrijven

1.348,53

Overschot

8.852,96

16.220,00

OVERIGE GEGEVENS

Bij ontbinding van de Vriendenstichting moet overeenkomstig de statuten een eventueel batig saldo
ter beschikking worden gesteld aan een Algemeen N ut Beogende Instelling ( ANBI ) met een
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vriendenstichting, bij voorkeur zijnde de room skatholieke parochie HH Twaalf Apostelen te Zutphen.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d 11 mei 2017.

Mr. P.P.M. Wijnands

H.B.W. Brandjes

Chr. Ch.H.M. de Maes Janssens

Voorzitter

secretaris

penningmeester
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