
Jaarverslag van de stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap 

 

 

 

De stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap, hieronder te noemen de SVP is opgericht 

op  09-10-2009 ten overstaan van notaris mr. E. D. Visscher notaris bij notariskantoor PVM te 

Amersfoort.  

 

De totstandkoming van de SVP. 

De SVP is opgericht om de Paulusgemeenschap financieel te ondersteunen daar waar de St. 

Martinusparochie dit niet kan doen. Voordat we de stichting hebben opgericht hebben we 

eerst een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. Daarna zijn we langs de locatieraad van de 

Pauluskerk en de PGG gegaan om met hen over de oprichting van de SVP van gedachten te 

wisselen. Nadat we “groen licht” kregen hebben wij contact gezocht met bovengenoemde 

notaris. We spraken met hem over de oprichting van de SVP, de statuten en de  

verantwoording die een stichting met zich mee brengt. Na het verdelen van de functies hebben 

we op 19 april 2010 onze oprichtingsvergadering gehouden. De functies binnen de SVP zijn 

als volgt verdeeld; voorzitter: Marlies Middeldorp, penningmeester: Frank Klaarenbeek en 

secretaris: Pieter Keppel. Door Frank Klaarenbeek is direct een rekening geopend en we 

hebben ons aangemeld bij de kamer van koophandel. 

 

Van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) hebben wij € 950, - ontvangen wat bestemd is voor 

de “Ieren” Deze mensen bezoeken in afwisselende periodes onze kerk en zij worden door 

leden van de Pauluskerk opgevangen tijdens de viering. Soms worden hiervoor kosten 

gemaakt zoals aanschaf van extra knutselmateriaal of Engelstalige Bijbelse literatuur. 

 

Ter promotie en bekendmaking van de SVP hebben we regelmatig in 2010 in de 

Paulusbrieven stukjes laten opnemen en op 09 januari 2011 hebben wij de nieuwjaarsmarkt 

georganiseerd. Veel mensen hebben hier vrijwillig aan bijgedragen in de vorm van 

zelfgemaakte lekkernijen, kunstkaarsen en nog veel meer. Deze producten zijn verkocht en de 

opbrengst van € 1000, - is geheel ten goede gekomen aan de SVP. Wij hebben de 

nieuwjaarsmarkt als erg goed ervaren en we hebben veel positieve reacties vanuit de 

Paulusgemeenschap ontvangen. 

 

Tijdens de nieuwjaarsmarkt werd onze folder uitgedeeld die inmiddels standaard achter in de 

kerk aanwezig is waarin het doel, beleid en het rekeningnummer van de stichting staat. Ook 

verkochten we onze “winkelwagenmuntjes” met het logo van de SVP erop. Deze muntjes 

liggen ook nog steeds ter verkoop in de derde wereld winkel. 



 

Er is een ANBI code aangevraagd en deze is ons ook toegekend door de belastingdienst. 

Hiermee zijn we voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling waarmee 

donateurs hun financiële bijdrage onder voorwaarden kunnen aftrekken van de belasting. 

 

We hebben dit jaar nog geen wensen of ideeën financieel te hoeven ondersteunen. In nauw 

overleg met de locatieraad en de PGG wordt per verzoek eerst gekeken of er niet eerst uit de 

financiële middelen van de St. Martinusparochie geput kan worden. 

 

We zijn thans bezig een aanvraagformulier te ontwerpen waarmee verzoeken tot financiële 

ondersteuning kunnen worden gedaan. Dit formulier hopen wij medio dit jaar beschikbaar te 

hebben. 

 


