Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

^Stichting Behoud Jozefkerk

4

1

8 4 2

0 2

6

Contactgegevens. Vul minimaal i van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Telefoonnummer

iHeutinkstraat 236 7535 BC Enschede
0612504359

E-mailadres

ibenpikuloa@home.nl

Website (*)

iwww. jozefkerk-enschede.nl

RSIN(**)

Actief in sector (*)

006040743

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

Secundaire sector (indien van toepassing) Secundaire sector (indien van toepassing) In welke landen is

uw instelling actief? (*)

iNederland
0 i Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

i Vrijwilligers die zich regelmatig(meerdan^keerperjaor) inzetten voor uw instelling.

Aantal vrijwilligers (*)

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

iHJM Kemperman

Secretaris

iBH Pikula

Penningmeester

iBH Pikula

Algemeen bestuurslid

ij Schiffel

Algemeen bestuurslid

iT Fiselier

Overige informatie

P. Wolbert

bestuur (*)

Doelgroepen (*)

X

(meerdere opties mogelijk)

X

Algemeen publiek

:

i Kinderen

i

1 Slachtoffers van geweld

Alleenstaande ouders

:

i Lhbtqi+

i

I Slachtoffers van natuurrampen

Analfabeten

i

; Mensen meteen beperking

i

1 Slachtoffers van oorlog

i

I Slachtoffers van seksueel misbruik

Chronisch zieken

Milieu

Dak-en thuislozen

Minderheden

Dieren
Gedetineerden

Minima

10d?*ZL - OL L81

Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

(*) Optioneel veld, niet verplicht

: Verslaafden

i Natuurgebieden

: j Vluchtelingen

1 Oceanen en zeeën

;

I Vrouwen en meisjes

:

1 Werklozen

Ouderen

\

: Studenten

i

i Patiënten

; j Wildlife
i 1 Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummerverplicht invullen

osvanoó

Algemeen (vervolg)
Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

‘De Stichting heeft ten doel het aan de Oldenzaalsestraat te Enschede gelegen
^kerkgebouwmet toren, genaan^"de Jozefkerk"; als mark^
iEnschede voor het nageslacht te behouden.

Wat wil de instelling
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

iDe Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door de Jozefkerk in eigendom te
;veïwerveri, in eigendorn te houden 'er te\beheren;peze kerk' in een zq
istaat van onderhoud te brengen en te houden, en daarin naast kerkelijke ook culturele i
‘activiteiten te doen plaats vinden, ondervoorwaardedatde waardigheid van -het.............
;bouwwerk niet wordt aangëtast. zulks tér beoordeling van het bestuur' van dé parochie i
iSint- Jacobus de Meerdere te Enschede, die de volledige zeggenschap heeft over-het.....i
rgebruik'van 'het■gebouw, voor zölang de aanwijziging van de'Jozefkerk"als...................... \
Le.ucharis.tisch.centrumT.en/o.f..[ocatieke.rk..van..kracht..is.,..en..v.o.o.r.z.olan.g..v.oo.rn.oemde..........
:parochie-tot-dat gebruik gerechtigd is..........................................................................................

i Inkomsten door verhuur plek in de toren aan telecombedrijven. Dividend van
‘beteggtngen' en donaties/erfstetlingen: "Bijdrageïn de 'energiekosten door de parochie:....

03 vanofi

1

I Algemeen (veivolg)

Onderhoud en instandhouding van het gebouw. Beleggingen zijn ondergebracht bij
j^NjAMROjenfeenyermogenssjbaarrekeningïyfyyyyyyyyyyfyffyyyyyyyy

Op welke manier

en aan welke doelen
worden de verkregen

inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen

i

;

aanhoudt.vuldanin

;

waar en op welke manier

j

dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor-

:......................................................................................................................................................................................<

beeld spaarrekening,

:......................................................................................................................................................................................>

beleggingen etc).
Url van het beleidsplan

:

I

;

j

Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid

iGeen beloning aan de vrijwilligers

Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende

vraag de url in naar het

iToezicht op onderhoudswerkzaamheden aan de kerk o.a. vervanging
^9.!3s-in-ioodrarpen dooryandalisnievGrote'uitgaaf^
iCV-units. Beheer van de verwarming in overleg met parochie en servicebedrijf.
;Plannen voor het bouwen van een toiletgebrouw in-de tuin bij de kerk. Gesprekken metJ
i'afch'itëct en 'aahhëmërs vö'öf planvöfmihgTKösfëh"nog fè höögj ih 2Ö21'zoektocht haaf 1
^alternatief-.
I

activiteitenverslag, of de

url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten

van het betreffende

boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

I

;

verslag. Vul de link in waar het;

i

Url van het activiteiten-

activiteitenverslag te vinden is. ;

Open

i

