STICHTING STEUNFONDS DOOPSGEZINDE VERMANING WORMERVEER
Doelstelling/beleidsplan
De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:
a. Het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van:
- de renovatie en/of het onderhoud van de kerkzaal en kerkenkamers van de
Doopsgezinde Vermaning aan de Zaanweg 57 te Wormerveer en van het
daarachter gelegen Mennohuis, zowel de binnenzijde als de buitenzijde;
- de renovatie en/of het groot onderhoud van het kerkorgel en overig onderhoud
ter beoordeling van het bestuur ter overbrugging van een periode van vijftien jaar
met een mogelijk vervolg ter beoordeling van het bestuur; en
b. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleidsplan:
- Doelstelling en het actuele beleid
De feitelijke doelstelling van de stichting komt geheel overeen met de
statutaire doelstelling.
Het actuele beleid is er op gericht om zodra de aan het kerkgebouw geplande
onderhoudswerkzaamheden zijn aangevangen een gedeelte van de hiervoor
benodigde gelden ter beschikking te stellen. Deze ter beschikking stelling zal
plaatsvinden op aanvraag van de Stichting Wormerveerse Vermaning na
inzage in – en goedkeuring van – het totale bouwplan en de hiervoor
bestaande financiële dekking
- De werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting zullen bestaan uit het houden van
toezicht op een financieel verantwoorde wijze van uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden en nadat dit is vastgesteld het gedeeltelijk
betalen van deze onderhoudswerkzaamheden
- De wijze waarop de stichting fondsen wil werven
De stichting heeft de financiële middelen bij haar oprichting verkregen van de
VDG. De op deze middelen te kweken rente zal mede worden aangewend ter
bereiking van het doel
- De wijze waarop de stichting haar fondsen en vermogen beheert
De aan de stichting toebehorende financiële middelen zullen worden
gestort/belegd op een vastrentende rekening bij een Nederlandse
bankinstelling
- De wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal besteden
Alle aan de stichting ter beschikking staande financiële middelen zullen
uitsluitend besteed worden aan het doel van de stichting, te weten:
onderhoud/renovatie van het als Rijksmonument aangewezen kerkgebouw
aan de Zaanweg 57 te Wormerveer en het zich in dat kerkgebouw bevindende
Flaes kerkorgel

