Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize
Donateursbericht
voorjaar 2017

Zeer geachte donateurs,

Als Stichting wil we graag een toekomstbestendig beleid voeren en dan ontkomen we er niet aan
enkele praktische aanpassingen door te voeren, maar vooraf laten we stellen dat
- wij de belangrijkste doelstelling van de Stichting, het in stand houden van het monumentale
gebouw, de toren en de directe omgeving van de Kerk te Peize, nog steeds volledig nastreven;
- wij, onontkoombaar, enkele eigentijdse maatregelen moeten treffen die te maken hebben met
de technische kanten van het doneren van geld aan onze Stichting; en dit gezegd hebbende
- wij u heel graag hierover willen informeren en vragen om uw medewerking en uw bereidheid
om te doneren, en we willen graag benadrukken uw donaties zeer te waarderen!
Voor dit jaar 2017:
Normaal bent u van ons gewend in het najaar het verzoek te ontvangen voor een donatie.
Waarom nu dit veranderen?
Wij willen graag uw medewerking vragen nu uw donatie te betalen voor het jaar 2017. De reden hiervoor
is dat er volledige duidelijkheid is voor welk jaar de donatie is. In het vorige systeem kwam het voor dat
donateurs betaalden na de jaarwisseling. Door u nu in de gelegenheid te stellen uw donatie te voldoen is
hierover geen misverstand meer mogelijk.
Bovendien hebben de acceptgiro’s een beperkte geldigheidsduur, zie onze bijlage.
Donateurbestand
Het aantal donateurs bedroeg 324. Dat was weer iets minder dan het jaar ervoor, als gevolg van
verhuizingen, overlijden en een enkele opzegging.
Dit heeft gelukkig geen nadelig effect gehad, omdat een aantal donateurs hun bijdrage verhoogden. Heel
fijn!
Financiën
Het in 2016 ontvangen bedrag aan donaties was, namelijk € 5.455,--.
De afrekening van de Kerk bedroeg over 2016 € 2.489,--. Dit is inclusief de restitutie van het onderhoud aan
en rond het gebouw.
Voor 2017 is aan de Kerk een voorschot verleend van € 3.000,--.

De kascommissie controleerde de financiële administratie en verleende decharge aan de penningmeester.
Ook voor dit jaar doen wij weer een beroep op onze donateurs om voor 2 jaar deel uit te maken van de
kascommissie (één vergadering per jaar).

Bestuur
De achter ons liggende periode hebben we met een aantal wijzigingen in het Bestuur te maken gehad.
We zijn blij dat er een aantal nieuwe leden zijn toegetreden tot het Bestuur, zo dat de samenstelling nu is:
Gerard Brandsema,
Willem Benjaminse,
Ineke Leemreize,
Hans Langeslag,
Jeichien Helder,
Ger van der Burg,

voorzitter,
secretaris,
penningmeester,
donateuradministratie,
coördinator postverspreiding,
vertegenwoordiger Kerk van Peize.

Tot slot
Het komend jaar staat ons weer een uitdagende taak te wachten, namelijk het laten voortleven van de
Dorpskerk in Peize in het bepalend beeld van het dorpsgezicht en in de Peizer samenleving als plaats
ontmoeting.
Uiteraard willen we u zeer hartelijk danken voor uw donaties !!
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit donateursbericht dan kunt u met mij contact opnemen.
Vriendelijke groet,
Gerard Brandsema
Voorzitter

