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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 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. Er heeft in 2019 een wisseling 

plaatsgevonden van voorzitter en penningmeester. De functies binnen de SVP zijn vanaf 

heden als volgt verdeeld; voorzitter: Ellen de Vries, penningmeester: Michiel Adriani en 

secretaris: Pieter Keppel.  

Een aantal keer is het bestuur bijeengekomen om van gedachten te wisselen over het te voeren 

beleid. De bestuurswissel is statutair uitgevoerd. Hierbij worden Marlies Middeldorp als 

voorzitter en Frank Klaarenbeek heel hartelijk dank voor hun tijd en aandacht die zij aan de 

SVP hebben besteed. Marlies blijft nog wel lid van de SVP. Tijdens de 

stichtingsraadsvergadering die gehouden is op 16 juni 2019 is de wisseling van het bestuur 

bekend gemaakt aan de stichtingsraad. 

Tijdens de stichtingsraadvergadering hebben de leden het huidige beleid van de SVP 

goedgekeurd en geadviseerd op de ingeslagen weg door te gaan. Dat wil zeggen: incidenteel 

een uitgave doen om de herkenbaarheid van de SVP te behouden maar vooral sparen. 

In 2019 is er een adventsmarkt georganiseerd. De opbrengst van 733,- euro komt geheel ten 

goede aan de SVP. Vele mensen hebben in natura bijgedragen met zelfgemaakte spullen en 

religieuze kunst die verkocht zijn. 

In het jaar 2019 hebben we een aanvraag ontvangen voor een financiële bijdrage. Deze is niet 

gehonoreerd omdat het niet paste in de beginselen van de SVP. 

Er is dit jaar een nieuwe website stichtingvriendenvandepaulusgemeenschap.nl/ gerealiseerd 

door Tim de Vries, waarvoor heel hartelijk dank. De naam is overigens wel hetzelfde 

gebleven. Hierdoor hebben we het abonnement bij de KPN kunnen opzeggen. Ook zijn er 

nieuwe folders ontworpen en gedrukt door Tim waardoor we weer beter zichtbaar zijn. De 

folders liggen achter in de kerk en kunnen worden uitgedeeld of meegenomen. Tim de Vries 

doet dit geheel vrijwillig waardoor we geen lopende kosten meer hebben. 

 

https://stichtingvriendenvandepaulusgemeenschap.nl/

