BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2017



Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe









INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave
Bestuursverslag 2017

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017
Overige gegevens

2



5
5
6

3

BESTUURSVERSLAG 2017.
De 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 RoomsKatholieke Kerk aan de Joppelaan te Joppe en van de daarin plaatsvindende rooms-katholieke
erediensten .
Dit bestuursverslag betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017.
Het bestuur van de Vriendenstichting was gedurende het verslagjaar 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
De activiteiten van de Vriendenstichting gedurende het verslagjaar hebben voor een
belangrijk deel in het teken gestaan van de a.s. viering van het 150-jarig bestaan van de
Joppekerk in 2018. In dit verband heeft de Vriendenstichting middels afvaardiging van een
harer bestuursleden geparticipeerd in de door de Lokatieraad van de Joppekerk gevormde
projectgroep die de diverse activiteiten rondom genoemde lustrumviering voorbereidt.
Daarnaast heeft de Vriendenstichting het voortouw genomen bij en coördineert zij de
verschijning van een boek over 150 jaar kerk en kerkgeschiedenis in Joppe.
Om ook in het jaar 2017 weer bekendheid te geven aan haar bestaan en aan haar
doelstellingen heeft de Vriendenstichting wederom onder haar “stakeholders” - zoals
parochianen, de omwonenden van de Joppekerk alsmede overige reeds geregistreerde
vrienden - een rondschrijfbrief doen verspreiden met daarin tevens een oproep tot het doen
van een donatie.

Middels publicatie in een regionaal verspreid weekblad heeft de Vriendenstichting aan
bedoelde inzamelactie bij het grotere publiek bekendheid doen geven. Ook de eigen website
van de Vriendenstichting ( www.stichtingvriendenvanderooms-katholiekekerktejoppe.nl ) is
voor dit doel aangewend. Analyse van het websitebezoek, geeft aan dat de website van de
vriendenstichting maandelijks een + dertigtal bezoekers kent, hetgeen tevredenstellend is te
noemen.
Verder heeft het bestuur van de Vriendenstichting weer 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 acties hebben er toe geleid dat de Vriendenstichting aan giften en donaties
gedurende het verslagjaar een bedrag van in totaal EUR 5.725,00 heeft mogen ontvangen.
Het bestuur toont zich zeer tevreden met dit resultaat en is de gulle gevers veel dank
verschuldigd. Na overleg met de Lokatieraad van de Joppekerk zal de Vriendenstichting
beslissen over een zinvolle aanwending , in 2018, van het inmiddels door haar gevormde
vermogen.
Gedurende het verslagjaar 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 welke de pastorie van de Joppekerk biedt.


JAARREKENING 2017
Balans per 31-12-2017

Bank

13.872,71 Eigen vermogen 2016
Resultaat 2017

8.852,96
5.019,75

Eigen vermogen 2017 13.872,71

totaal

13.872,71 totaal

13.872,71

Baten & lasten 2017

Baten
Giften

Lasten
5.725,00 Kosten bank
Kosten
rondschrijfbrief
Resultaat

totaal

5.725,00

130,55

574,70
5.019,75

5.725,00

Overige gegevens
Bij ontbinding van de Vriendenstichting moet overeenkomstig de statuten een eventueel batig
saldo ter beschikking worden gesteld aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI )
met een soortgelijke doelstelling als die van de Vriendenstichting, bij voorkeur zijnde de
rooms-katholieke parochie HH Twaalf Apostelen te Zutphen.
Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 10 april 2018.

Mr. P.P.M. Wijnands,
Maes Janssens,
voorzitter
penningmeester
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H.B.W. Brandjes,
secretaris




C.Ch. H.M. de




