JAARREKENING 2019
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 2019 ruim 80 donateurs.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat, conform de statuten, uit minimaal drie en maximaal vijf leden.
Ultimo 2018 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 2019
Het jaar 2019 was bestuurlijk gezien een rustig jaar.
In vervolg op de toezegging in 2016 hebben we van het toegezegde bedrag van € 45.000,- voor groot
onderhoud het restantbedrag van € 10.000,- overgemaakt aan de kerkrentmeesters.
Verdere plannen met betrekking tot verbeteringen van het interieur van de kerk zijn nog in ontwikkeling
(uitwerking hiervan vindt plaats aan de hand van ons beleidsplan).

Ook in 2019 hebben we een lezing gehad. De lezing was georganiseerd in samenwerking met de
historische vereniging Amasius met als spreekster Pauline Broekema over haar boek “Het uiterste der
Zee” die de familiegeschiedenis van twee joodse families in de 2e wereldoorlog beschrijft.
Er was weer een grote toestroom van belangstellenden in de kerk aanwezig.
Financiële verantwoording 2019
Het resultaat over 2019 is afgerond € 1.800,- positief.
Het Eigen vermogen bedraagt ultimo 2019 afgerond € 54.500,-.
Vooruitblik 2020
Als belangrijkste reguliere activiteit stond voor 2020 een lezing van Margriet Brandsma gepland.
Door de coronacrisis moest deze lezing vooreerst worden uitgesteld, nu hopen we dat deze lezing
plaatsvindt in September van 2020.
Ten aanzien van ons beleidsplan is het de doelstelling die te realiseren in overeenstemming met het
college van Kerkrentmeesters. We willen onze middelen graag investeren in het verbeteren van de
inrichting van onze kerk en het nog meer toegankelijk maken, waarbij ook de digitale dimensie niet
vergeten mag worden. Verder zullen we ons bezig houden met verdere fondswervingsactiviteiten voor
de noodzakelijke verbetering in de kerk zelf (bijv Electriciteitsplan). Een nieuwe brochure voor de
werving van donateurs is in ontwikkeling. Deze nieuwe brochure gaan we gebruiken voor
fondswervingsactiviteiten.

17 mei 2020

B.J.W. Pennink, voorzitter

J.J. Mooibroek, penningmeester

