
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            JAARREKENING 2020 
 

STICHTING NICOLAÏKERK APPINGEDAM 
 
Algemeen / Doelstelling 
De stichting is opgericht op 20 mei 2006. 
De doelstelling van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten: 
“De Stichting heeft als doel, het bijeenbrengen van financiële middelen voor de restauratie en verbouw 
van de Nicolaïkerk te Appingedam. Daaronder is mede begrepen, het verrichten van alles wat met het in 
de vorige zin genoemde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daar waar in 
deze statuten wordt gemeld de Nicolaïkerk, wordt mede bedoeld, de daarbij behorende gebouwen, met 
name ook de Franse School en de daarbij behorende grond”.  
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). 
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden d.d. 1-6-2006 (nr. 02093834). De Stichting 
heeft ultimo 2020 ruim 80 donateurs. 
 
Bestuurssamenstelling  
Het bestuur van de Stichting bestaat, conform de statuten, uit minimaal drie en maximaal vijf leden. 
Ultimo 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Dhr. B.J.W. Pennink  voorzitter 
Dhr. H.J. Pijper   secretaris 
Dhr. J.J. Mooibroek  penningmeester 
Mw. Z. Dik-Hund  lid 
Dhr. W. de Vries  lid 
Alle bestuursleden zijn woonachtig in Appingedam.  
 
Middelen 
De middelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van donateurs, sponsorgelden, subsidies, giften en 
bijdragen uit acties. 
 
Bestuursverslag 2020 
Het jaar 2020 was bestuurlijk gezien een rustig jaar.  
 
In vervolg op de toezegging in 2016 hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de 
licht en elektriciteit. De kabels in de kerk zijn vernieuwd, de audioverbindingen verbeterd en de bestaande 
verlichting is vervangen voor LED verlichting.  Het geheel is nu weer up to date en behoorlijk 



verduurzaamd. Als stichting zijn we daar blij mee.  De uitgestelde jaarlijkse lezing moest helaas opnieuw 
uitgesteld worden. 
In dit jaar hebben we ook een nieuwe folder gemaakt die we willen gaan gebruiken om nieuwe donateurs 
te gaan verwerven.  De nieuwe brochure is mooi geworden en is al bij de huidige donateurs in de bus 
gedaan. 
 
Financiële verantwoording 2020 
Het resultaat over 2020 is afgerond € 33.958,00 negatief  
Het Eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 afgerond € 20.556,00 
 
Vooruitblik 2021 
We blijven rustig wachten op een nieuwe mogelijkheid om onze jaarlijkse lezing te organiseren maar eerst 
moet de Corona Pandemie voorbij zijn.  
In het komend jaar en wellicht ook daarna gaan we aandacht besteden aan de digitale ontsluiting van de 
Nicolaikerk.  Met onze bescheiden middelen willen we daar graag een bijdrage aanleveren. Het zou mooi 
zijn indien bezoekers op aantrekkelijke en eenvoudige wijze (digitaal) informatie over de rijkheid van de 
kerk en haar interieur kunnen ervaren bij hun bezoek aan deze in alle opzichten bijzondere kerk.  
 
 
12 april  2021 
 
 
B.J.W. Pennink, voorzitter   J.J. Mooibroek, penningmeester 
           
 

  


