
 Jaarverslag 2013 van de Stichting 

 Vrienden van de Paulusgemeenschap (SVP) 

 

 

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 SVP is opgericht om de wensen van de Paulusgemeenschap financieel te ondersteunen 

daar waar de St. Martinusparochie dit niet kan doen. Het gaat om die zaken die vanuit het 

gewone parochiële budget niet gerealiseerd kunnen worden. De functies binnen de SVP zijn 

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

secretaris: Pieter Keppel.  

Een aantal keer is het bestuur bijeen gekomen om van gedachten te wisselen over het te 

voeren beleid en de nieuwjaarsmarkt voor te bereiden 

Ter promotie en bekendmaking van de SVP hebben we weer 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 € 522, - is geheel ten goede gekomen aan de SVP. Wij hebben de 

nieuwjaarsmarkt wederom als goed ervaren. Hoewel de inkomsten van de nieuwjaarsmarkt 

ieder jaar iets teruglopen willen wij het wel blijven organiseren. We zien de markt namelijk 

ook als een moment om de SVP onder de aandacht te brengen in de Paulusgemeenschap. 

In het jaar 2013 hebben we 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. Tot op heden is dit 

steeds het geval. 

Om aan de eisen van de overheid te blijven voldoen met onze stichting zullen wij een website 

moeten maken. Dit heeft als doel de transparantie van stichtingen in het algemeen te 

vergroten. o.a. Het jaarverslag en de financiële stukken zullen bijvoorbeeld op de website 

zichtbaar moeten zijn. De belastingdienst zal dat gaan controleren. 

Hier zal dus ook een deel van ons budget voor worden gereserveerd. De domeinnaam is 

inmiddels gereserveerd en luidt: www.stichtingvriendenvandepaulusgemenschap.nl 

In het begin van 2014 zal de website verder worden ingevuld. 

http://www.stichtingvriendenvandepaulusgemenschap.nl/

