STICHTING

FONDS GEERTEKERK

JAARVERSLAG 2017

Julianalaan 15,
3581 NS UTRECHT.

ALGEMEEN.
De Stichting Fonds Geertekerk is opgericht op 17 juli 1957. Ten overstaan van notaris
mr. Karen Anne Hüpler-Hebben zijn op 20 maart 2009 de statuten gewijzigd.

DOELSTELLING.
1. De stichting beoogt steun te verlenen bij:
a. Het onderhoud en de instandhouding van het gebouw, de installaties en inventaris
van de Geertekerk te Utrecht;
b. De verfraaiing en verbetering van het gebouw, installaties en inventaris van deze
kerk;
c. Het onderhoud en de verdere instandhouding van de orgels en de piano in deze
kerk,
een en ander wanneer zulks blijkens een daartoe strekkend verzoek van de Kerkenraad
van de Remonstrantse Gemeente te Utrecht wenselijk is en slechts voor zover de
geldmiddelen van de stichting dat naar het oordeel van haar bestuur toelaten.
2. Het doel van de stichting wordt geacht niet meer voor verwezenlijking vatbaar te zijn,
zodra de Geertekerk te Utrecht niet langer eigendom is van de Remonstrantse
Gemeente te Utrecht, in welk geval de stichting wordt ontbonden volgens artikel 13.

INSCHRIJVING.
De Stichting Fonds Geertekerk te Utrecht is ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel (Midden-Nederland) onder dossiernummer 41177159.
De stichting heeft vanaf 1 januari 2014 de status van “culturele ANBI”,
(fiscaalnummer 8052 68 911; dossiernummer 51 356).

BESTUUR.
Er hebben zich in 2017 twee mutaties voorgedaan in de samenstelling van het bestuur.
Arthur Modderkolk, die tijdens de in 2016 ontstane vacature voor de functie van kerkmeester
van de Geertekerk als tijdelijk plaatsvervanger deel uitmaakte van het bestuur, is op 1 juli
2017 opgevolgd door Jeanne van Bree, de nieuwe kerkmeester.
Onze penningmeester Nico Knottnerus is op 15 oktober 2017 tussentijds afgetreden en per die
datum opgevolgd door Wouter Jan Schouten.
Als gevolg van deze mutaties is het bestuur sinds 15 oktober als volgt samengesteld:
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GANG VAN ZAKEN.
1. In de bestuursvergadering van 3 april 2017 is besloten om € 50.000,- van het niet door
subsidie gedekte deel van het 6 jaren onderhoudsplan van de Geertekerk voor rekening
van het Fonds te laten komen (notulen 3 april 2017 onder punt 7). De bijdrage van het
Fonds zal in beginsel worden verdeeld in twee tranches van elk € 25.000,- uit te keren in
de periode 2015-2020.
2. Op 8 november 2017 ontving de Stichting een schrijven van de penningmeester van de
RGU, waarin deze mededeelt dat het eerste deel van het onderhoudsplan naar verwachting
volgend jaar gereed zal komen en waarin hij de Stichting om een subsidie van € 25.000 in
2018 verzoekt. De Stichting heeft hierop bevestigend geantwoord dat dit bedrag zal
worden overgemaakt, na ontvangst van een met een kostenoverzicht onderbouwd verzoek
aan de penningmeester van de Stichting.

3. In het koor van de Geertekerk ligt een fraaie grafsteen die vanwege zijn diepe reliëf een
struikelblok vormt en daarom bijna permanent wordt afgedekt met een ontsierend houten
schot. Het bestuur heeft zich in een digitale correspondentie d.d. 27 april positief
uitgesproken over een initiatief om deze steen af te dekken met een beloopbare glasplaat,
ingelegd in de vloer. Ook de exploitant Huize Molenaar staat volledig achter dit initiatief.
Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek, zal het bestuur een beslissing nemen.

4. De voorzitter heeft een groot deel van het archief opgeschoond.
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