Beleidsplan Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht
versie juni 2018, vastgesteld op 19 juni 2018

Inleiding
De Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk is een vereniging naar Nederlands recht en
heeft haar statutaire vestiging in Utrecht.
Feitelijke gegevens
naam

: Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk

kvk nummer

: 40478103

oprichting

: 11-04-1878 (oprichting oudste rechtsvoorganger)

laatste statutenwijziging

: 15-06-1990 (akte van fusie)

fiscaal nummer

: 8165.85.210

ANBI kenmerk

: 30769

Doelstelling
“De vereniging heeft ten doel:
a) het bevorderen en ondersteunen (financieel en anderszins) van het pastoraat in de
Hervormde (thans Protestantse) Wijkgemeente Jacobikerk;
b) het stimuleren -en bijdragen- in de kosten van het pastoraat en diakonaat vanuit de
Jacobikerk, ook buiten de geografische grenzen van de wijkgemeente;
c) het ondersteunen (financieel en anderszins) van organisaties, die zich bezighouden met
de evangelisatie en zending;
d) het bevorderen en steunen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de
ruimste zin des woords.”
Rechtspersoonlijkheid / rechtsvoorgangers
De vereniging is geen rechtspersoon naar het recht van de Protestantse Kerk in
Nederland maar een rechtspersoon op basis van het reguliere Nederlandse
rechtspersonenrecht. De vereniging is voortgekomen uit een fusie tussen de Hervormde
Wijkcommissie Noorderbrug en Vereeniging tot Evangelisatie, genaamd “De
Bethlehemkerk”. De akte van fusie is getekend op 15 juni 1990 bij notaris I. den Boer te
Gouda. Op grond van de wet is de fusie een dag later ingegaan op 16 juni 1990.

Bestuur / werkzaamheden van de vereniging / rooster van aftreden
Het bestuur van de vereniging bestaat vanaf zomer 2017 uit de volgende drie personen:
De heer Benno Oosterom,

voorzitter

conform termijn kerkenraad

De heer Robin Zeeman,

penningmeester

conform termijn kerkenraad

De heer Diederik Kats,

secretaris

geen lid kerkenraad

Het bestuur, en daarmee de vereniging, opereert onafhankelijk van donateurs en
begunstigden.
De vereniging is aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel
b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (‘algemeen nut beogende instelling’).
Over door haar ontvangen giften of erfenissen betaalt de vereniging geen
schenkbelasting of erfbelasting omdat zij een algemeen nut beogende instelling is. Giften
zijn aftrekbaar van het inkomen en kunnen de gever een belastingvoordeel opleveren.
Alleen zogenaamde periodieke giften die conform de fiscale eisen zijn opgesteld, zijn
zonder beperking aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De eis om een periodieke gift in
een notariële akte op te nemen, is vervallen per 1 januari 2014.
In juni 2018 zijn geen lopende periodieke schenkingen bekend.
Fondsenwerving
De vereniging zal schenkingen ontvangen van met name particulieren.
De vereniging staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de vereniging een
warm hart toedragen, dit kunnen ook andere rechtspersonen zijn.
Fondsenbeheer/besteding/uitkering
Het bestuur van de vereniging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontvangen
gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd.
Er is een evenwichtige investeringsportefeuille opgebouwd en gelden worden
aangehouden op een rekening bij een Nederlandse bankinstelling.
Het bestuur beoogt de ontvangen schenkingen niet aan te houden en tot
vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen
schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden.

De effectenportefeuille en de woning en garage aan de Huizingalaan worden
aangehouden voor de lange termijn om uit het rendement uitkeringen te kunnen doen.
Het bestuur zal zich beraden over de vraag welk vermogen de wijkvereniging nodig
heeft om ook op lange termijn betekenisvolle uitkeringen te kunnen blijven doen om een
bijdrage te leveren aan de continuïteit van de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk en
streeft ernaar dit duidelijk in het jaarverslag op te nemen.
De uitkeringen die door de vereniging worden gedaan zullen veelal de vorm hebben van
een eenmalige gift. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste
vorm van aanwending.
Het bestuur meent gezien de doelstellingen van de vereniging dat de werkzaamheden
door het bestuur zonder vergoeding worden uitgevoerd, zij ontvangen derhalve geen
enkele beloning. Daadwerkelijk gemaakte onkosten (kantoorartikelen etc.) worden wel
vergoed. De beheerskosten van de vereniging dienen te worden gefinancierd uit de
lopende renteopbrengsten.
Een groot deel van het vermogen is geïnvesteerd in een woning aan de Huizingalaan te
Utrecht. Het huis is bestemd voor het huisvesten van een (missionair) predikant van de
Jacobikerk. Door deze ruime woning te huur aan te bieden, kan de vereniging een
sleutelfiguur in de Jacobikerk voor het missionair toerustingswerk en de daaraan
gerelateerde pastorale werkzaamheden steunen waarmee de vereniging haar
doelstelling voor een belangrijk deel verwezenlijkt.
Jonkheer Huijbert Edmond van Buchell Fonds
Op verzoek van de laatste beheerder: mr. M.J. van Dieren heeft de wijkvereniging het
beheer van het fonds overgenomen in 2012.
Het fonds heet voluit Jonkheer Huijbert Edmond van Buchell Fonds, afgekort het
Jonkheer H.E. van Buchell fonds.
Jonkheer Huijbert Edmond van Buchell heeft in zijn op 20 september 1579 gemaakte
testament (dat door zijn overlijden is bekrachtigd) een fonds ingesteld om daaruit de
eerlijke armen in de parochie van de Jacobikerk te steunen met een jaarlijkse uitkering,
de zogenaamde Buchellsche preuve. Tot ver in de twintigste eeuw hebben ouderen een

jaarlijkse kleine uitkering verkregen. Daarbij werd op basis van de opdracht van de
insteller als uitgangspunt gehanteerd “het steunen van gehuwde lieden, beiden lidmaat
der Hervormde gemeente, van zeer goed gedrag en verkerende in zeer armoedige
omstandigheden, hebbende ten hunnen laste twee of meer kinderen, die in de parochie van
St. Jacob wonen”. Thans blijkt onder meer door de AOW en verbetering van
pensioenregelingen en overige sociale voorzieningen de armoede, die het fonds wenst te
bestrijden, niet of nauwelijks bij de gehuwde lidmaten van de Jacobikerk aanwezig te
zijn. Daarentegen speelt wel in steeds groter mate een vorm van eenzaamheid en gebrek
aan aandacht. Omzien naar elkaar is een voortdurend punt van aandacht binnen de
gemeenschap.
Thans zorgt de vereniging als beheerder (in overleg met de diaconie van de Protestantse
Wijkgemeente Jacobikerk) dat uitkeringen worden gedaan uit het fonds, om daarmee de
wens van de insteller recht te doen en daarmee de door hem gewenste armoede te
bestrijden bij de lidmaten van de Jacobikerk. Gezien het hiervoor beschreven
aandachtpunt van de zorg en aandacht voor ouderen, acht het bestuur het legitiem het
fonds ook structureel in te zetten voor dit doel: pastoraat onder (zieke) ouderen. Het is
gelet op de doelstelling van het fonds van belang om te zorgen dat de ondersteunde
activiteiten vooral ten goede komen aan de meeste kwetsbare ouderen.
Beleidsvoornemens periode 2019-2026
Het bestuur heeft het voornemen om het pand in de Huizingalaan ook in de toekomst
aan te houden om de huisvesting van medewerkers van de Jacobikerk te kunnen
faciliteren. Tegelijkertijd is het ook een investering. De huuropbrengsten worden in de
eerste plaats aangewend om de woning goed te onderhouden.
Incidenteel wordt de woning (wanneer deze niet aan een medewerker / predikant van
de Jacobikerk wordt verhuurd) aangeboden aan personen die de woning direct weer
verlaten op het moment dat de woning opnieuw wordt verhuurd aan een medewerker.
In het licht van de predikantenformatie in de periode 2019-2026 en de financiering
daarvan zal, in overeenstemming met de doelstelling, gedurende de beleidsperiode
jaarlijks een bedrag worden besteed aan het steunen van de pastorale en missionaire
werkzaamheden in de Jacobikerk. Dit op zo’n wijze dat de gemeenteleden de urgentie

van het naar vermogen bijdragen blijven voelen en zich tegelijk ‘gesteund weten’ door
de vereniging.
Het bestuur neemt zich voor jaarlijks voldoende middelen ter beschikking te stellen aan
de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk om de twee predikantsplaatsen mogelijk te
maken, zulks tot een maximum van ca. € 25.000,- (inclusief de bijdrage vanuit het Van
Buchell fonds, zie ook hieronder). De vereniging houdt rekening met de ontvangen
inkomsten vanuit de wijkgemeente en stemt daar de te verlenen steun op af.
Daarnaast staat de wijkvereniging open voor verzoeken om steun die passen bij de
doelstelling van de vereniging.
Gedurende de beleidsperiode zal uit het Jonkheer H.E. van Buchell fonds (maximaal 1x
per jaar) € 3.000,- ter beschikking worden gesteld aan de diaconie van de Jacobikerk
met de opdracht dit conform de voormelde doelstelling zelf te besteden. Na besteding
van dit bedrag en de ontvangst van de verantwoording over de betreffende uitgaven
heeft de wijkvereniging als beheerder de intentie om opnieuw een dergelijk bedrag ter
beschikking te stellen aan de diaconie.
Ook zal uit het Jonkheer H.E. van Buchell fonds in de beleidsperiode jaarlijks een bedrag
ter hoogte van € 10.000,-- (onder aftrek van het voor dat jaar aan de diaconie ter
beschikking gestelde bedrag) ter beschikking worden gesteld, specifiek bedoeld voor het
pastoraat onder de kwetsbare ouderen in de Jacobikerk. Het bestuur zal jaarlijks de
kerkenraad erop bevragen hoe deze invulling heeft gegeven en zal geven aan deze
doelstelling.
Het bestuur realiseert zich dat het fonds zodoende in een periode van ca. 8 jaar geheel
zal zijn uitgegeven. Het bestuur heeft al eerder overwogen dat de omvang van het fonds
niet zodanig is dat het nog lange tijd in stand kan worden gehouden.
Het bestuur hoopt op deze manier met behulp van de aan de vereniging toevertrouwde
middelen de voortdurende actieve zorg voor (soms kwetsbare) ouderen mede gestalte
te geven.
Vastgesteld te Utrecht op dinsdag 19 juni 2018, door de bestuurders:

Oosterom

Zeeman

Kats

