ANBI informatie
Algemeen
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk
Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd.
Het RSI nummer is 009876480; het nummer van de Kamer van Koophandel is 41076831. De
Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het onderhoud van de Sint Janskerk in
Maastricht. Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met behulp van vrijwilligers die er voor zorgen dat
de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers
- buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen.
Het bestuur bestaat uit F van der Kaaden, voorzitter en C de Jong, penningmeester.
in de loop van 2017 zal het bestuur een secretaris aantrekken.
Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding; zij kunnen gemaakte kosten declareren.
Beleidsplan 2017
In het najaar van 2016 is een nieuw bestuur aangetreden. Het jaar 2017 zal worden gebruikt voor
inventarisatie van de lopende gang van zaken. De nadruk zal vooral liggen op een goede relatie
met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers,.
Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de
verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. De
vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden.
Verder zal in 2017 een beleidsplan voor 2018-2021 worden gemaakt.
Verslag 2016
In 2016 de waren de kerk en de toren vanaf 26 maart tot en met 1 november geopend voor
belangstellenden. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakte, door bij toerbeurt de balie te
bemensen, is ongeveer 20. Het aantal betalende bezoekers was ca. 12.600.
In 2016 heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Het huidige bestuur is op 2 november
aangetreden.
Financiële verantwoording 2016

2016
Baten
Entreegelden
Overige balie-inkomsten
Overige baten
totaal
Lasten
Kleine aanschaffingen
Kosten souveniers
Overige kosten
totaal
Saldo

30,0
8,6
1,1
39,7

0,9
2,2
2,5
5,6
34,1

Voor nadere informatie over de Vrienden kunt u contact opnemen met F van der Kaaden;
email: freekvanderkaaden@hotmail.com

