
Algemene gegevens:  

Stichting Missionair Diaconaal Centrum  

Madoerastraat 16, 9715 HG, Groningen  

telefoonnummer: 050-5775886  

www.pandvoordewijk.nl  

KVK nummer: 41011545  

RSIN nummer: 806180754  

ANBI status: sinds 01-01-2008  

Oprichting: 13-10-1988  

Bestuur:  

Voorzitter: Vacant  

Penningmeester: F.T. de With 

Secretaris: W.J. van Duinen  

Algemeen: H. de Jong  

 

De bestuursleden voldoen aan de integriteiteisen inzake het besturen van een ANBI. Geen van de 

bestuursleden heeft individueel een overheersende zeggenschap over het vermogen van de Stichting 

Missionair Diaconaal Centrum.   

 

Doelstelling:  

Conform de statuten van de Stichting Missionair Diaconaal Centrum: De stichting stelt zich ten doel 

het vanuit de Protestantse Gemeente te Groningen verrichten/doen verrichten van missionaire-, 

diaconale- en pastorale activiteiten in de ruimste zin.  

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door ondermeer: a. het realiseren van een 

onderkomen waarin de activiteiten der stichting optimaal kunnen worden ontplooid; b. het 

beschikbaar stellen van vorenbedoeld onderkomen aan een of meer commissies belast met de 

feitelijke uitvoering van de beoogde activiteiten.  

Bij ontbinding van de Stichting Missionair Diaconaal Centrum komt het resterende vermogen ter 

beschikking aan een soortgelijk doel. De stichting kent geen winstoogmerk.  

 

Beloningsbeleid:  

De bestuurders worden niet meer beloond dan een vergoeding ter hoogte van de feitelijke onkosten 

die zij hebben gemaakt ten behoeve van het besturen van de Stichting Missionair Diaconaal 

Centrum.  

Daarnaast heeft het bestuur enkele vrijwilligers aangesteld voor het organiseren van de verhuur van 

ruimten in Het Pand aan derden. Deze vrijwilligers worden betaald volgens een 

vrijwilligersvergoeding van maximaal €4,50 per uur en een maximum van €120,- per maand. 

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten:  

Jaarlijks publiceert de Stichting Missionair Diaconaal Centrum een jaarverslag op de website 

www.pandvoordewijk.nl. Jaarlijks wordt het jaarverslag in het voorjaar gepubliceerd op een 

algemeen toegankelijke jaarvergadering. Belanghebbenden worden daarvoor schriftelijk en/of via e-

mail uitgenodigd door het bestuur.  

 



 

Beleidsplan 2017 – 2020:  

Als bestuur zullen we ons de komende jaren bezig houden met het organiseren, beheren en 

beschikbaar stellen van Het Pand, oftewel: het onderkomen als bedoeld in de doelstelling van de 

stichting.  

 

Jaarlijks zullen wij daarover in het jaarverslag verantwoording afleggen voor wat betreft de 

uitgeoefende activiteiten en de financiële staat van de stichting. Dit jaarverslag wordt jaarlijks 

besproken en vastgesteld op een openbare jaarvergadering in het voorjaar. Financieel streven we 

aan het eind van de periode van dit beleidsplan enkele kortlopende leningen (deels) afbetaald te 

hebben en met de inkomsten alle uitgaven te kunnen dekken. 

 

De instelling verwerft zijn middelen door het aanschrijven van fondsen, het ontvangen van 

particuliere giften, het verhuren van ruimten en het aanvragen van ondersteuning vanuit kerkelijke 

organisaties.  

 

Het beheer en het besteden van het vermogen wordt verantwoord in het jaarverslag. Getracht wordt 

het vrije vermogen ten behoeve van de doelstelling van de Stichting te activeren. Overig vermogen 

zal op vrij op te nemen Nederlandse spaarrekeningen worden gestort.  

 

Zodra er wijzigingen optreden in het beleidsplan of de samenstelling van het bestuur zal een nieuw 

beleidsplan worden gepubliceerd op www.pandvoordewijk.nl. 


