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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, de 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 de statuten 

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 

Tijdens de bestuursvergadering van 6 maart 2018 is de penningmeester volgens het rooster 

afgetreden en heeft zich bereid verklaard terstond herbenoemd te worden. Het bestuur heeft 

hem voor een volgende termijn van vijf jaar als penningmeester herbenoemd. 

 

De leden van het bestuur zijn:      aftredend    

Paul Fournier Voorzitter  2021 

Marjan Sturms-Engelkes  Secretaris  2022 

Wouter Jan Schouten Penningmeester  2023 

Jeanne van Bree Lid, q.q. kerkmeester Geertekerk   2019 

Hans Kapteijn Lid, q.q. kerkenraadslid RGU  2020 

 

 



GANG VAN ZAKEN 

 

1. De Stichting heeft in aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) een subsidie 

verleend ten bedrage van € 35.000,- als (eerste*) deel-bijdrage in de kosten voor het groot 

onderhoud van de Geertekerk. Een en ander na ontvangst van een daartoe strekkende 

aanvraag met een specificatie van de in 2018 gemaakte kosten van de penningmeester 

van de RGU. Dit bedrag is eind december 2018 door de penningmeester aan de RGU 

overgemaakt. 

* 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).  

 

2. Naar aanleiding van het sterk geslonken vermogen van de Stichting, is er dit jaar 

veelvuldig van gedachten gewisseld over de toekomst en het te voeren beleid van de 

Stichting. Hierbij werd ook het dagelijks bestuur van de RGU betrokken.  

Op verzoek van de RGU is door de heer Lex Sigterman (Sigterman& BV) een advies 

uitgebracht over het nut en de noodzaak van de instandhouding van de SFG. Hierin 

werden twee toekomstscenario’s voorgesteld: 

= Stoppen met de SFG en het resterende vermogen (nu plm. € 35.000,-) overdragen aan 

de RGU 

= Reorganiseren en uitbouwen van de SFG tot een actief en volwaardig fondsenwerver.  

In dit scenario werft (en behoudt) de SFG zeer actief donateurs en (grote) sponsoren 

om het huidige en toekomstige (grote) onderhoud van de Geertekerk te bekostigen. 

Hierbij werkt zij voor het benaderen van personen, instellingen fondsen en bedrijven 

nauw samen met de RGU, de Bachvereniging, en met de belangrijkste huurder van de 

Geertekerk: Huize Molenaar. De SFG bemoeit zich hierbij op generlei wijze met de 

wijze van en de keuzes in het onderhoud/restauratie van kerk, orgels en inventaris. De 

doelstelling van de SFG is uitsluitend fondsenwerving. 

In nader overleg met de RGU is de keus gevallen op het tweede scenario (fondsenwerver). 

Hiervoor is een uitgebreidere organisatie van de stichting noodzakelijk, en een aan een 

veel omvangrijkere taak aangepast bestuur. 

Het dagelijks bestuur van de RGU heeft in overleg met het SFG-bestuur een taskforce 

ingesteld om een nieuw bestuur voor de SFG te werven dat invulling aan het tweede 

scenario gaat geven. 
 

  



Jaarrekening 2018 Stichting Fonds Geertekerk 

 

Balans 

Activa

ING Rekening Courant 1.592,76      3.408,51      

ING Spaarrekening 35.067,01   + 67.490,09   +

Totaal Liquide middelen 36.659,77   70.898,60   

Nog te ontvangen rente 33,87            + 76,92            +

Totaal Vorderingen 33,87            76,92            

+ +

Totaal Activa 36.693,64   70.975,52   

Passiva

Vermogen per 1 januari 69.850,52   68.736,59   

Resultaat boekjaar -33.156,88  + 1.113,93      +

Vermogen per 31 december 36.693,64   69.850,52   

RGU afr. Stoelenactie -                + 1.125,00      +

Totaal Schulden -                1.125,00      

+ +

Totaal Passiva 36.693,64   70.975,52   

31 december 201731 december 2018

 

 

Resultaatrekening 

Inkomsten

Donaties algemeen 986,25         1.181,55      

Donaties RGU stoelenactie 210,00         330,00         

Uit reserve RGU stoelenactie 1.125,00      

Rente 33,87            + 76,92            +

Totale inkomsten 2.355,12      1.588,47      

Uitgaven

Bankkosten ING 117,91         75,21            

Bankkosten van Lanschot 69,33            

Subsidie aan RGU 35.394,09   

Naar reserve RGU stoelenactie + 330,00         +

Totale kosten 35.512,00   474,54         

-/- -/-

Resultaat -33.156,88  1.113,93      

Jaarrekening 2017Jaarrekening 2018

 


