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Inleiding
De artikelen verwijzen naar artikelen in Oprichtingsakte van de Stichting Pauluskerk
G.K.I.N. regio Tilburg (verder genoemd de “Stichting”)
Strategie
• Kernprincipes en uitgangpunten
o de Stichting is opgericht 14 december 2009, de statutaire doelstelling van
de Stichting is: “het evangelie te verbreiden en belangstellingen bijeen te
brengen in de plaatselijke kerk en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder
meer te verwezenlijken door het beheer en instandhouden van de
Pauluskerk te Tilburg en alle overige wettelijke middelen.”
o De Stichting heeft geen winstoogmerk
o Bestemming liquidatiesaldo: een eventueel batig saldo van de ontbonden
Stichting wordt zoveel mogelijk aangewend overeenkomstig de
doelstelling van de Stichting (art. 12 lid 6)
• Missie
o De Pauluskerk als Godshuis behouden
• Werkzaamheden
o Beheer, onderhoud van de Pauluskerk, organiseren van activiteiten ter
bevordering van de doelstelling
Beleid
• Te verrichten werkzaamheden
o Toekomstige projecten en investeringen: onderhoud conform
onderhoudsplanning
• Werving van gelden
o Verhuur aan kerkgenootschappen, muziekgezelschappen, donaties,
subsidies
• Beschikken over vermogen
o Samenstelling bestuur met ingang van 21 juni 2015: Voorzitter: R.S.
Liem; Penningmeester: S. Halim; Secretaris: J.R. van den Driest; Leden: I.
Gandasasmita, W. Halim, J.C. Liem.
o Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen
o Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt

•

o De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur
alsmede door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester,
dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
o De uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur wordt
geformaliseerd in bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Vermogen van de instelling
o Uitkeringen worden door het bestuur bepaald
o Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting gesloten, de
jaarstukken die bestaan uit balans, resultatenrekeningen en toelichting
worden door de penningmeester opgesteld
o De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
o Een kascommissie bijstaande uit tenminste twee niet-bestuursleden voert
de kascontrole uit

Beheer
• Vermogen
o Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de instelling
wordt verklaard wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld
o Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer en afstemming
daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid wordt geborgd in de
bestuursvergaderingen en geformaliseerd in bestuursbesluiten
• Kostenstructuur
o Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van
de bestedingen: het bestuur en medewerkers van de Stichting zijn alle
vrijwilligers, alle middelen worden ingezet ter bevordering van de
doelstelling
• Beloning beleidsbepalers
o Er is geen beloning aan beleidsbepalers
• Beschrijving van de administratieve organisatie
o De secretaris maakt de agenda, verslag en besluiten van de
bestuursvergaderingen op, de penningmeester maakt de financiële
verslagen op
Bijlagen
• Statuten
• Jaarrekening
• Uittreksel Kamer van Koophandel
• Huishoudelijk reglement
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