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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, het bespreken van financiële aanvragen en de Nieuwjaars markt 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, kaarsen en nog veel meer. Deze producten zijn verkocht en de 

opbrengst van precies € 500, - is geheel ten goede gekomen aan de SVP. De inkomsten van de 

Nieuwjaars markt zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Wij hebben de Nieuwjaars 

markt wederom als goed ervaren. We zien de markt niet alleen als financiële bijdrage maar 

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

de evaluatie van het Paulusberaad is aan ons gevraagd of we de Nieuwjaarsmarkt op een 

ander moment zouden willen houden. Bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe schooljaar 

in september. We hebben hierover met elkaar gesproken en wij zijn van mening dat we de 

nieuwjaarsborrel die door de Pauluskerk wordt georganiseerd op deze manier wat 

geanimeerder maken. 

In het jaar 2015 hebben we een aanvraag voor een financiële bijdrage ontvangen en 

gehonoreerd. Het gaat om een verzoek van het Liturgisch Beraad. Zij wilden graag een 

muziekavond faciliteren in de Pauluskerk samen met de Tuindorp kerk. Het gaat om een 

bedrag van € 200, -. Omdat er snel een beslissing genomen moest worden over de aanvraag is 

deze direct goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten niet meer per direct een 

goedkeuring te geven maar ons eerst beter te laten informeren over de inhoud van de 

aanvraag. 

Het “in de lucht gaan” van de website is gelukt. Zie: 

www.stichtingvriendenvandepaulusgemeenschap.nl 

Dit jaarverslag zal op de Stichtingsraad vergadering van 26 juni worden besproken. 


