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1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan legt de Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns (‘de stichting’) haar 
beleidsvoornemens voor de periode 2013-2017 neer. De aanleiding voor het 
schrijven van dit beleidsplan is de statutenwijziging van de stichting in 2013 
vanwege het in eigendom krijgen van de kerk, met als doel het exploiteren en in 
stand houden van het kerkgebouw te Wyns.  
 
Ontstaansgeschiedenis van de stichting 
De stichting is oorspronkelijk in 1997 opgericht met als doel het multifunctioneel 
maken van het kerkgebouw in Wyns en zorg te dragen voor een passend gebruik in 
het kader van het culturele leven in het dorp Wyns en omstreken. In 2013 heeft de 
stichting ook het kerkgebouw in eigendom gekregen. De aanleiding hiervoor was 
het afstoten van de kerk (samen met de begraafplaats door de Protestantse 
Gemeente Trynwalden, vanwege de oplopende kosten, een teruglopend 
kerkbezoek en een overschot aan kerkgebouwen met begraafplaatsen. Omdat de 
kerk al sinds 1997 gebruikt werd door de stichting en hiervoor lokaal een groot 
draagvlak was, werd besloten dit gebouw aan de Stichting de Kulturele Tsjerke over 
te dragen. Hiertoe moesten de statuten gewijzigd worden.  
 
Leeswijzer 
Dit beleidsplan beschrijft de wijze waarop de stichting uitvoering gaat geven aan 
haar doelstellingen.  
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2. Organisatie Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns 

 
Wat wil de stichting? 
De monumentale kerk vormt samen met de begraafplaats een belangrijk onderdeel 
van het aanzien van het dorp Wyns.   
De stichting heeft ten doel het kerkgebouw te onderhouden en de kerk op passende 
wijze te gebruiken en te exploiteren. Dit is vertaald in de volgende 3 
uitgangspunten. Deze komen overeen met de statutaire doelstellingen: 
 

1. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van het kerkgebouw van de 
Vituskerk te Wyns, nummer 31 (postcode 9091 BE), overeenkomstig de regels 
die ten aanzien van het gebouw van overheidswege zijn of zullen  worden 
opgelegd, bijvoorbeeld de eis dat het kerkgebouw te allen tijde geschikt moet 
blijven voor het houden van kerkdiensten. 

2. Het multifunctioneel maken en houden van het kerkgebouw te Wyns en 
zorgdragen voor een passend gebruik van het kerkgebouw, mede in verband 
met het (culturele) leven in het dorp Wyns 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Algemeen nut staat centraal 
Met de werkzaamheden van de stichting wordt een algemeen belang gediend. De 
stichting heeft een aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als algemeen nut 
beogende instelling in de zin van Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).  
Inmiddels heeft de belastingdienst deze aanvraag gehonoreerd door de stichting als 
culturele ANBI aan te merken met RSIN nummer 813853643 . Hierdoor kan de 
stichting op fiscaal aantrekkelijke basis donaties ontvangen. Ook is het hierdoor 
voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd 
plaats te laten vinden. Indien de stichting een bedrijf of natuurlijk persoon bereid 
vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de stichting, is de stichting bereid 
fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een 
fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen. 
 
Wie zijn de bestuursleden? 
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen: 
 

Dhr. J. Faber (voorzitter) wonende te Wyns. nummer 44, 
Mvr. F. T. Fahner (secretaris) te Wyns. Bartlehiem 21,  
Dhr. C.J. de Vries (penningmeester) wonende te Wyns. nummer 5, 
Dhr. B. R. Agema wonende te Wyns. nummer 28e,    
Mvr. H. E. Vos wonende Oentsjerk, Van Haersmasingel 47, 
Mvr. B. M. Roorda wonende te Miedum, Wynser Binnepaed 13, 
Dhr. S. E. Wieringa wonende te Oentsjerk, Dokter Kylstraweg 58, 
Dhr. C. H. Kooistra wonende te Wyns, nummer 41c. 
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Werkzaamheden van het bestuur 
De werkzaamheden waarvoor een bestuur staat, zijn hieronder opgesomd (niet 
uitputtend): 

- het ontwikkelen en vaststellen van een visie, beleid en strategie, alsmede 
regelmatige evaluatie hiervan 

- het geven van leiding (aan de uitvoering van taken) 
- het inrichten van de organisatie 
- het vertegenwoordigen van de organisatie 
- zorg dragen voor de projectadministratie 
- zorg dragen voor vermogensbeheer en een beleggingsbeleid 
- bewaking en naleving statuten en (evt.) huishoudelijk reglement 
- voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen 
- onderhouden interne en externe kontakten 
- beheren van financiële administratie 
- zorg dragen voor jaarlijks verslaglegging (financieel en bestuurlijk) 
- afdoen van schriftelijke correspondentie en besluiten 
- representatieve taken alsmede public relations 
- zorg dragen voor de juridische en fiscale positie van de rechtspersoon 
- waarborgen en evalueren van de kwaliteit van het bestuur (en de 

organisatie) 
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3. Activiteiten Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns 
 
Wat zijn de activiteiten van de stichting? 
De activiteiten van de stichting  zijn erop gericht het onderhouden en exploiteren 
van het kerkgebouw te Wyns. Met als bijkomend streven het leefbaar houden van 
het dorp Wyns/Bartlehiem. 
 
Voor de aankomende jaren wil de stichting naast exploitatie en onderhoud van de 
kerk zich ook gaan inzetten voor het verwerven van financiële middelen om 
bovenvermelde doelen te verwezenlijken. Het gaat dan om de volgende activiteiten: 
 

1. Het beheer en werving van schenkingen van derden. 
2. Uitzoeken op welke wijze de financiële middelen het beste weggezet 

kunnen worden met als uitgangspunt: zo’n hoog mogelijke rendement, 
waarbij het vermogen in stand blijft. 

3. Het verzorgen van culturele voorstellingen in en rondom de kerk 
4. Het voeren van een deugdelijke administratie. 
 

 
Tijdspad 
 

1. Vanaf april 2013 zal de  stichting de kerk overnemen. 
2. Ieder jaar zal er omstreeks augustus een jaaragenda opgesteld worden met 

daarin de culturele voorstellingen voor de komende 12 maanden 
3. Ieder jaar zal er een evaluatie plaatsvinden binnen het bestuur over de 

huidige wijze waarop de stichting werkt en welke verbetermogelijkheden er 
zijn voor de toekomst..  
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4. Financiële uitgangspunten de Stichting  
 
 
De financiële uitgangspunten 
Hieronder de financiële uitgangspunten: 
 

1. Het jaarlijks te besteden vermogen, verkregen via rente-inkomsten, direct 
besteedbare donaties en exploitatie van de kerk, wordt veelal zo direct 
mogelijk besteed aan de volgende posten: 

.  
o De kosten voor  werkzaamheden voor groot onderhoud van het 

kerkgebouw dat plaatsvindt (calamiteiten daargelaten) n.a.v. opname-
rapporten van de monumentenwacht en een meerjarig 
onderhoudsplan in het kader van de PIP regeling. 

o Lopende kosten zoals verzekeringen,  energiekosten en klein 
onderhoud. 

o Indirecte kosten, die minimaal zijn en louter betrekking hebben op 
uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten en  kosten 
zoals bijvoorbeeld verbonden aan het in stand houden van een 
website. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur 
voor eigen rekening genomen. 
 

2. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode 
waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten uit voorstellingen, 
schenkingen en subsidies worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar 
waarin zij door de stichting worden ontvangen. 
 

3. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen 
ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi. 

 
De wijze waarop het vermogen tot stand komt 
 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten en hetgeen door 
erfstelling verkregen wordt, alsmede eventuele andere baten, zoals opbrengsten 
van voorstellingen en verhuur van de kerk aan derden.  
Daarnaast is een startkapitaal door de Protestantse Gemeente Trynwalden bij de 
overdracht van de kerk meegegeven, ter hoogte van € 50000,-- en een bedrag van 
€ 10000,-- aan vooruitbetaalde huur t.b.v. kerkdiensten.. 
 
Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwend ter nastreving van haar 
doelstelling zal zij dit vermogen op een goed renderende spaarrekening plaatsen of 
beleggen in fondsen waarbij het koersrisico grotendeels wordt afgedekt. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding voor hun 
diensten. 
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Bijlage 1: Statuten 
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Bijlage 2: Uittreksel K.v.K. 
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Bijlage 3: Huishoudelijk reglement 
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Huishoudelijk reglement 
 
 
Taken bestuursleden 
Taken voorzitter: 

- het ontwikkelen van visie, beleid en strategie & het geven van leiding 
- het vertegenwoordigen van de organisatie 
- bewaking en naleving statuten 
- voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen alsmede (onder meer) het opstellen en 

bewaken rooster van aftreden 
 

Taken secretaris 
- inrichten van de organisatie 
- afdoen van schriftelijke correspondentie en besluiten alsmede (onder meer) verslaglegging 

van de bestuursvergaderingen en het opstellen jaarverslag  
- facilitaire zaken, zoals huisvesting, automatisering, verzekeringen e.d. 

 
Taken penningmeester 

- zorg dragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen  
- beheren van financiële administratie 
- zorg dragen voor jaarlijkse financiële verslaglegging 
- zorg dragen voor vermogensbeheer en beleggingsbeleid, alsmede (onder meer) opstellen 

van begroting (budget) 
- bewaking voortgang financiën (begroting) 
- bepalen financiële prioriteiten (met inachtneming doelstellingen) 
- signaleren van afwijkingen in begroting en zo nodig bijsturen 

 
Overige taken van algemene bestuursleden: 

- beoordeling van aanvragen 
- (mede) opstellen van bestedingsbeleid 
- bijbehorende criteria en procedures van behandeling aanvragen 
- zorg dragen voor de uitvoering van het proces van behandeling aanvragen,waaronder de 

beoordeling van aanvragen en het verzorgen van toekenningen en afwijzingen  
- regelmatige evaluatie, zowel procesmatig als inhoudelijk (eventueel) doen van voorstellen 

tot aanpassing bestedingsbeleid 
 
Overige taken van het bestuur: 

- communicatie  
- onderhouden interne en externe kontakten 
- representatieve werkzaamheden alsmede public relations 
- verstrekken van voorlichting 
- juridische en fiscale zaken 
- fiscale positie rechtspersoon 
- onderhouden kontakten met betrokken instituties �(fiscus, KvK e.a.)   
- volgen van noodzakelijke ontwikkelingen op deze terreinen 
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Vergaderregels: 
 
Frequentie. 
Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar (1x per kwartaal). 
 
Agenda 
Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten inbrengen, daarna wordt de agenda 
opgesteld en gemaild. In principe wordt de vergadering afgewerkt volgens de agenda, maar op 
verzoek kan de voorzitter van die volgorde afwijken. De voorzitter kan staande de vergadering 
besluiten een of meerdere punten door te schuiven naar een volgende vergadering. Belangrijke 
agendapunten kunnen worden toegevoegd bij de vaststelling van de agenda aan het begin van de 
vergadering. 
 
Verantwoordelijkheid 
Het bestuur is verantwoordelijk en beslist. 
 
Notulen 
Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo  snel mogelijk na 
de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. 
 
Inbreng tijdens de vergadering 
Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht; Ideeën van bestuursleden zijn welkom en 
worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
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Bijlage 4: Financiële Kerncijfers en prognose 2013 



Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

Resultatenrekening

Opbrengsten

Entreegelden voorstellingen 4.464,50 3.463,00
Opbrengst consumpties 223,55 346,90
Giften Vrienden Wynzer Tsjerke 4.481,50 146,60
Huur PGT preken 1.000,00 - 
Verhuur kerk 550,00 - 
Bijdrage Stichting Winninghe - 400,00
Bijdrage BRIM 5.730,00 - 

16.449,55 4.356,50

Kosten

Artiesten 3.470,00 3.515,90
Kosten consumpties 130,25 122,10
Presentjes artiesten 99,00 49,20
Onderhoudskosten 9.250,00 - 
Energiekosten 900,00 - 
Verzekering 778,78 - 
Notariskosten 1.419,24 - 
Diversen 19,05 80,10
Overdracht kerk 270,76 - 
Buitenverlichting 500,00 - 
Heffing Skûle 25,00 50,00
Kamer van Koophandel - 24,08
Bankkosten 113,91 82,40

16.975,99 3.923,78

Financiële b/l

Beleggingsresultaat 1.480,00 - 
Ontvangen rente 190,66 7,60

1.670,66 7,60

Resultaat 1.144,22 440,32

*) prognose o.b.v. actuele cijfers t/m 29 oktober 2013

2013*) 2012



Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns

Balans

Activa

Vaste activa
Kerkgebouw 0,50 - 
Aandelen en obligaties 39.830,00 - 

39.830,50 - 

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente 180,00 - 

180,00 - 

Liquide middelen
FB betaalrekening 7.926,77 4.581,13
FB internetspaarrekening 20.000,00 - 
Binck Bank beleggingsrekening 2.985,00 - 
Kas 733,48 562,40

31.645,25 5.143,53

71.655,75 5.143,53

 
Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve per 1/1 5.143,53 4.703,21
Bruidschat 50.000,00 - 
Niet gerealiseerde resultaten 1.335,00 - 
Resultaat boekjaar 1.144,22 440,32

57.622,75 5.143,53

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 5.008,00 - 

5.008,00 - 

Overige schulden
Vooruitontvangen huur 9.000,00 - 
Nog te betalen bedragen 25,00 - 

9.025,00 - 

71.655,75 5.143,53

*) prognose o.b.v. actuele cijfers t/m 29 oktober 2013

31-12-2013*) 31-12-2012
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