
Stichting Protestants Centrum 

Beleidsplan 2018 

Zakelijke gegevens 

Naam: Stichting Protestants Centrum 

RSIN/fiscaal nummer:  8001.21.934.B.01 

Postadres (van de secretaris van het bestuur): Lentzinckserve 24, 7441 KE Nijverdal 

Vestigingsadres: Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal 

Telefoonnummer (van vestigingsadres): 0548-612796 

Emailadres: info@hetcentrumnijverdal.nl 

Het internetadres van de ANBI:  www.pgnijverdal.nl  (resp. www.hetcentrumnijverdal.nl) 

Nummer van de Kamer van Koophandel: 41030724 

Bankrekening: NL90 RABO 0327 309 318 

 

Doel van de stichting 

Artikel 2 uit de Akte van Statutenwijziging van de stichting per 8 juli 2011 meldt: 

“De stichting heeft ten doel: het verkrijgen in eigendom van – en het beheren en exploiteren van 

onroerende zaken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

 

Om dat doel tot verwezenlijking te brengen vermeldt Artikel 3 uit die Akte dat het daartoe bestemde 

vermogen wordt gevormd door: 

1. Het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal 

2. Exploitatieopbrengsten 

3. Subsidies, giften en donaties 

4. Hetgeen verkregen wordt door schenking, erfstelling of legaten 

5. Revenuen van het vermogen van de stichting 

6. Hetgeen op andere wijze wordt verkregen. 

 

Aanleiding voor de oorspronkelijke oprichting van de stichting 

Het beheer en de exploitatie van (kortweg) ‘Het Centrum’ was destijds direct in handen van het 

College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN). Voor de leden 

het CvK bleken die (voor dat College) nevenbezigheden teveel van hun tijd en aandacht te vergen, 

reden om een stichting in het leven te roepen waarvan de het bestuur die specifieke taken op zich 

zou nemen. 

 

Onderschikking 

Het bestaansrecht van de stichting vindt zijn grond met name in haar dienstbaarheid tegenover de 

PGN. Voor haar wordt ‘Het Centrum’ in stand gehouden en geëxploiteerd. 

Daarom worden overeenkomstig Artikel 4 van de Akte van de stichting haar bestuursleden benoemd 

door het CvK.  

En daarom vermelden de Artikelen 8 en 9 van de Akte dat het bestuur van de stichting jaarlijks 

financiële verantwoording aflegt tegenover het CvK van de PGN en het Regionaal College voor de 

Behandeling van Beheerszaken (CBB) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 

 

Zie volgend blad 



Werkwijze 

Voor de PGN is ‘Het Centrum’ primair een kerkgebouw. 

Maar ‘Het Centrum’ is een gebouw met – naast de kerkzaal - een verscheidenheid van zalen en 

zaaltjes. 

Een beheerder draagt – namens het bestuur van de stichting - niet alleen zorg over vaste en tijdelijke 

verhuur van ruimtes binnen het gebouw, maar verzorgt ook horeca-achtige activiteiten met een 

horeca-vergunning als basis. De inkomsten van de stichting bestaan slechts uit opbrengsten van 

verhuur en consumpties; niet uit (eventueel zelfs ANBI-gerelateerde) giften e.d.. 

Anders gezegd: ‘Het Centrum’ wordt naar de buitenwacht toe (bedoeld wordt: niet-kerkelijk) op 

zakelijke wijze geëxploiteerd. Het gebouw staat daar buitenom ‘om niet’ ter beschikking van de PGN. 

Geldwerving vindt op geen enkele ander wijze plaats. 

Op grond van het hiervoor beschrevene hoopt het bestuur van de stichting tot sluitende 

jaarrekeningen en begrotingen te komen. 

 

Bestuursleden 

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en leden, waarvan één namens het CvK. 

De ANBI is een kerkgenootschap en behoeft de namen van de bestuurders niet te publiceren. 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen beloning noch vacatiegeld voor hun bezigheden. 

Medewerkers in vaste dienst worden bezoldigd conform de CAO van de PKN. Hieronder vallen met 

name de beheerder en de administrateur. 

 

Financiële handelingen 

Opdrachten tot betalingen worden – soms via de beheerder – door het bestuur, c.q. de 

penningmeester, afgegeven aan de administrateur van de PGN. Bestuursleden zijn zelfstandig niet 

gemachtigd tot het doen van betalingen. 

 

‘Raad van Toezicht’ 

Toezicht op het uitvoerend handelen van het bestuur vindt plaats door het CvK van de PGN dat zelf 

weer ten dienste staat van de Algemene Kerkenraad van de PGN (zie ook de paragraaf 

‘Onderschikking’). 

 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 

Hier valt niet meer te vermelden dan hetgeen in de paragraaf ‘Werkwijze’ vermeld staat. 

 

Zie volgend blad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkort financieel jaaroverzicht 2017 Stichting Protestants Centrum 

 

Bedragen x € 1000 

 

Netto-omzet        96 

Kostprijs van de omzet     -24 

      _________ 

Brutowinst        72 

Overige bedrijfsopbrengsten      46 

      _________ 

Brutomarge      118 

      --------------- 

Personeelskosten       97 

Afschrijvingen materiële vaste activa       5 

Bijzondere baten en lasten      20 

Huisvestingskosten       14 

Bedrijfskosten           1 

Verkoopkosten           1 

Kantoorkosten           1 

Algemene kosten          7 

      __________ 

Som der bedrijfslasten      146 

      ---------------- 

Bedrijfsresultaat       -28 

Financiële baten en lasten         - 

      __________ 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

voor belastingen       -28 

Belastingen gewoon resultaat          5 

      __________ 

Nettoresultaat na belastingen       -23 

      =========== 


