
Beleidsplan 2018-2021 Stichting Missionair Werk Het Pand 
 
Algemene gegevens:  
Stichting Missionair Werk Het Pand 
Madoerastraat 16 
9715 HG Groningen  
Telefoonnummer: (050) 577 58 86  
Website: www.pandvoordewijk.nl  
KvK nummer: 70521042 
RSIN nummer: 858356545  
ANBI status: sinds 29 december 2017 
Oprichting: 29 december 2017  
 
Bestuur:  
Voorzitter: C.K. Langebeeke  
Penningmeester: J.J. Breeuwsma  
Secretaris: H. Verweij-Vlijm 
 
De bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen inzake het besturen van een ANBI. Geen van de 
bestuursleden heeft individueel een overheersende zeggenschap over het vermogen van de Stichting 
Missionair Werk Het Pand. 
 
Doelstelling:  
Conform de statuten van de Stichting Missionair Werk Het Pand: De stichting stelt zich ten doel om vanuit 
de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk, zijnde onderdeel van de Protestantse Gemeente Groningen, het 
missionair diaconale werk, dat plaatsvindt in de stad Groningen en met name in de Korrewegwijk van die 
stad, financieel te ondersteunen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle 
mogelijke middelen die daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin des woords.  
De missionair diaconale activiteiten worden georganiseerd in de Korrewegwijk, ten behoeve van de 
bewoners uit die wijk en verder voor alle geïnteresseerden uit de stad. De uitvoering van deze activiteiten is 
gedelegeerd aan de missionair werker (met Kernteam en overige betrokkenen).  
Bij ontbinding van de Stichting Missionair Werk Het Pand komt het resterende vermogen ter beschikking aan 
het missionair-diaconale werk in de stad Groningen. De stichting kent geen winstoogmerk. 
 
Beloningsbeleid:  
De bestuurders worden niet anders beloond dan een vergoeding ter hoogte van de feitelijke kosten die zij 
hebben gemaakt ten behoeve van het besturen van de Stichting Missionair Werk Het Pand.  
 
Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten:  
Jaarlijks publiceert de Stichting Missionair Werk Het Pand een jaarverslag op de website 
www.pandvoordewijk.nl. Jaarlijks wordt het jaarverslag besproken tijdens een kerkenraadsvergadering van 
de Wijkgemeente Martinikerk en een vergadering van de stuurgroep die het missionaire werk aan stuurt.  
 
Beleidsplan 2018 – 2021:  
Als bestuur zullen we ons de komende jaren bezig houden met het (laten) organiseren van de 
activiteiten en beheren van de middelen van het werk in Het Pand, zoals beschreven 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. De 
stichting verwerft zijn middelen door het aanschrijven van fondsen, het ontvangen van particuliere 
giften en het aanvragen van ondersteuning vanuit (kerkelijke) organisaties en gemeenten.  
 
Ontvangen middelen zullen in zijn geheel worden ingezet voor de missionair-diaconale activiteiten, 
zoals deze beschreven staan in het projectplan ‘Er is meer boven Groningen II 2018-2021’. Het 
beheer en het besteden van het vermogen wordt verantwoord in het jaarverslag. 
Bestemmingsreserves worden zo veel mogelijk ingezet voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.  
 



Zodra er wijzigingen optreden in het beleidsplan of de samenstelling van het bestuur zal een 
geactualiseerd beleidsplan worden gepubliceerd op www.pandvoordewijk.nl. 
 
  
 


