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Donateursbericht september 2015 

Vorig jaar hebben we u bericht dat we intussen heldere afspraken hebben 

over de onderhoudskosten van de kerk. 

Deze afspraken in de vorm van een convenant hebben we nu als Stichting 

in de praktijk samen met de Kerk van Peize toegepast. Tot nu toe zijn we 

hier erg tevreden over en dit is van beide kanten tot nu toe goed bevallen. 

Op deze manier staan we met betrekking tot onze financiële bijdrage niet 

voor grote verassingen. Tegelijkertijd kunnen we stellen dat de Kerk als 

gebouw er prima voorstaat. Veel specifieke knelpunten zijn er op dit 

moment niet. 

 

Initiatief om betrokkenheid van de donateurs te vergroten: 
Het bestuur heeft Piet Kodde gevraagd een inleiding te verzorgen voor de 

donateurs. Deze inleiding gaat over: 

 

De geschiedenis van de kerk in Peize, zowel van het kerkgebouw als van 

de relatie van de kerk met het dorp 
 

Er is nogal wat te vertellen, de verschillende restauraties, de dominees en 

hun contacten met de Peizers.  

Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden, dus u bent van harte 

welkom! 

 

De toegang is gratis en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

 

Woensdag 3 februari 2016 in de Kerk van Peize 

Inloopvanaf : 19.30 uur 

start van de lezing: 20.00 uur, einde circa 22.00 uur. 

 

 

Donateursbestand: 

 

Eind december 2014 bedroeg het aantal donateurs: 341 

 

 

z.o.z.  

 



 

Financiële verantwoording: 

 

In 2014 bleven de donaties met € 6806,-- goed op peil, ondanks een 

geringe daling van het aantal donateurs. Wij zijn u hiervoor dank 

verschuldigd! 

We houden onze organisatiekosten zo laag mogelijk door thuis te 

vergaderen en zelf de acceptgiro’s rond te brengen. In 2014 bedroegen 

deze kosten € 135,--. 

Voor de Kerk van Peize is over 2014 een subsidiebedrag vastgesteld van    

€ 2955,--.  In vergelijking met andere jaren is dit bedrag momenteel laag. 

Vanwege de goede onderhoudstoestand van het gebouw zijn dit jaar de 

onderhoudskosten beperkt gebleven. 

Het eigen vermogen van de Stichting is momenteel € 20.761,--. 

 

Bestuurszaken: 

 

Marleen van Zanten is afgetreden als voorzitter en Gerard Brandsema is 

nu interim voorzitter. 

Verder is er een vacature te verwachten door het aftreden van Jan Inja in 

zijn rol van secretaris. Jeichien Helder is bereid om in ieder geval tot en 

met 2016 bestuurslid te blijven. Jacob Hoekstra is en blijft lid van ons 

bestuur. Verder is afgetreden M. Stiekema namens de Kerk te Peize.  

Zodoende doen we een oproep voor aanvulling in ons bestuur. 

Dus als zich onder de lezers van dit donateurbericht belangstellenden zijn 

om een bestuurstaak voor zijn of haar rekening te nemen dan kunnen ze 

zich hiervoor melden bij Gerard Brandsema, mailadres 

g.brandsema@planet.nl . 

Ook worden mensen gezocht voor de kascommissie, kost weinig tijd maar 

geeft de kans meer inzicht te krijgen in het werk van de Stichting.  

Belangstellenden voor de kascommissie kunnen zich melden bij Hans 

Langeslag, onze penningmeester via de mail: hans.langeslag@hetnet.nl 

 

 

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Dhr. G. Brandsema,         voorzitter            

Dhr. J. Inja,                       secretaris                  

Dhr. J.H.T.M. Langeslag,     penningmeester      

vacature:      bestuurslid namens de kerk 

Mw. J. Helder-Boerma              lid                                                   

Dhr. J. Hoekstra   lid 
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