STICHTING STEUN ONDERHOUD DORPSKERK PEIZE
(SSODP)

DONATEURSBERICHT SEPTEMBER 2016.
De onderhoudstoestand van de Kerk te Peize is gelukkig dik in orde. De gemaakte afspraken in de
vorm van het al eerder genoemde convenant tussen onze Stichting en het Bestuur van de Kerk zijn
een praktisch voorbeeld van een geslaagde werkwijze.
Zo beschouwd kunnen we nog jaren vooruit, maar intussen zijn er diverse initiatieven om de kerk als
monumentaal gebouw en ondermeer als religieus centrum in een nieuwe fase te brengen. Kijk je om
je heen in ons land, dan moeten talloze kerken sluiten wegens gebrek aan zinvolle plannen. Gelukkig
hebben we hier in Peize daarvan geen last. Integendeel. De plannen van het kerkbestuur zijn onlangs
gepubliceerd. Die zijn erop gericht de kerk een toekomstbestendiger functie te geven door
investeringen te overwegen. Bouwkundige aanpassingen van de keuken, het toilet, de verwarming,
verlichting en dergelijke en herinrichting van de ruimte in de kerk zelf lijken alles bij elkaar een
aantrekkelijker geheel op te leveren. De enquête van afgelopen jaar blijkt hier ook een aanzienlijk
draagvlak in Peize voor te geven.
Als het allemaal lukt de plannen definitief te krijgen en de benodigde middelen te vergaren, dan
kunnen we ons in Peize gelukkig prijzen nog heel lang van dit gebouw te genieten. Bovendien ook
een geschikte plek voor meer en bredere functies waarvan we in Peize trots op kunnen zijn.
In de komende periode wordt nog duidelijk hoe een en ander praktisch op poten wordt gezet en hoe
de bevolking hierbij wordt betrokken.
Voor ons als Stichting, waarvan u donateur bent, kan het maar zo zijn dat, nog meer dan in het
verleden, uw bijdrage op welke wijze dan ook van groot belang is !!
Volg hierover de berichten in de media en ondermeer in www.ditispeize.nl of via de site van de kerk
te Peize: www.kerkvanpeize.nl
Optreden van Piet Kodde en presentatie van zijn boek:
Onze Stichting organiseerde op 3 februari 2016 in de Kerk een zeer goed bezochte lezing van Piet
Kodde waarbij hij tevens zijn boek presenteerde “ Peizer Dorpskerk Geluiden van vroeger”
Uw jaarlijke bijdrage:
Wij doen een beroep op u uw jaarlijkse bijdrage te continueren, u mag het verhogen of anderszins
aanpassen. Gezien de toekomstige plannen blijven we op uw bijdrage rekenen waarvoor we u
uiteraard zeer dankbaar zijn !!
BIJGAAND ONTVANGT U DE ACCEPTGIRO !
Tegelijkertijd willen we graag uw aandacht voor het volgende:

Financiële verantwoording:
De inkomsten bedroegen in 2015 € 5362. Aan het onderhoud van de kerk is besteed € 6260. De
beheerskosten van onze stichting bedroegen in 2015 € 525. Daarmee kromp het eigen vermogen
enigszins tot € 22.292. Het aantal donateurs daalde licht door verhuizing, overlijden e.d. en bedroeg
op 31 december 2015: 335.
Fiscaal voordeel
Onze Stichting is door de Belastingdienst erkent als een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)’. Giften aan een organisatie met een ANBI status zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Een gift aan een culturele ANBI, zoals onze Stichting, geeft recht op extra
belastingaftrek.
De ANBI-regeling kent twee manieren om een gift te doen:
 als periodieke gift, daartoe moeten de donateur en de ontvangende organisatie een meerjarige
ANBI-overeenkomst sluiten (op deze wijze is het hele bedrag aftrekbaar, en geldt geen drempel
en geen maximumbedrag);of
 als gewone gift, waarbij geen overeenkomst wordt afgesloten (op deze wijze is het bedrag ook
aftrekbaar, maar er geldt wel een drempel en een maximumbedrag).
Uitgebreider informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
Indien u uw donatie aan ons als periodieke gift wil laten aanmerken door de Belastingdienst, kunt u
ons verzoeken een ANBI-overeenkomst met u af te sluiten. Een verzoek daartoe kunt u richten aan
de penningmeester van de Stichting: hans.langeslag@hetnet.nl
Bestuurszaken:
Voor het secretariaat hebben we afscheid genomen van Jan Inja en hem zeer bedankt voor zijn
inspanningen van de afgelopen jaren.
Verwelkomt hebben we 2 nieuwe bestuursleden
a. Ger van der Burg namens het Kerkbestuur, en
b. Willem Benjaminse, bestuurslid.
Onze secretaris, opvolger van Jan Inja, is Jacob Hoekstra. Door omstandigheden is hij helaas
gedwongen zijn taken neer te leggen.
We blijven ons open stellen voor mensen die zitting willen nemen in ons bestuur of anderszins ons
willen helpen bijvoorbeeld met de kascommissie. Er breken interessante tijden aan, dus willen we
graag een beroep doen op mensen die onze Stichting hierbij willen helpen.
Samengevat is de bestuurssamenstelling als volgt:
Gerard Brandsema, voorzitter,
Hans Langeslag, penningmeester,
Vacature secretariaat,
Jei chien Helder-Boerma,
Ger van der Burg en
Willem Benjaminse,

