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Doelstellingen van het beleidsplan
In dit beleidsplan wordt de missie van de Stichting verwoord en op welke wijze het bestuur
hier de komende jaren invulling aan wil geven. Het beleidsplan vormt daarmee een
hulpmiddel of richtsnoer bij de te volgen weg, de besluiten die genomen dienen te worden etc.
Uitgangspunt van het beleid vormen te allen tijde de statuten van de stichting.

Statuten van de Protestantse Stichting Filalethes zijn uitgangspunt
Op 14 mei 2014 is de Vereniging Filalethes omgezet in de Protestantse Stichting Filalethes. In
haar Statuten staat dat de Stichting ten doel heeft het ondersteunen, bevorderen en faciliteren
van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) in het algemeen en de wijkgemeente Sint
Joriskerk (wijk) in het bijzonder. De Stichting heeft tevens tot doel het voortzetten van de
activiteiten van de vermelde vereniging.
De Stichting kwalificeert als een stichting in de zin van artikel 1 lid 1 van de Generale
regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland
als bedoeld in ordinantie 11-27 van dat kerkgenootschap.
De Stichting tracht haar doel mede te bereiken door het verwerven van fondsen. De Stichting
beoogt niet het maken van winst, maar verricht wel commerciële activiteiten ter bevordering
van het doel van de Stichting. Elk kalenderjaar wordt er een jaarrekening vastgesteld.
Het bestuur bestaat uit het moderamen van het College van kerkrentmeesters van de PGA. De
Stichting heeft een ideële doelstelling. Al het werk wordt gedaan op basis van vrijwilligheid,
zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Eventueel ten behoeve van de stichting
gemaakte kosten worden wel vergoed.

Ondersteuning van de wijk St. Joriskerk van de PGA
De eerste uitwerking van de doelstelling is het ter beschikking stellen van het gerenoveerde
wijkgebouw aan de wijkgemeente. Aangezien het gebouw in een zeer slechte staat verkeerde
in 2014 zal het vermogen allereerst worden ingezet om het wijkgebouw zodanig te verbouwen
dat het weer door de wijk gebruikt kan worden. Naast het aanwezige vermogen zal daar een
bijdrage van de PGA en andere te verwerven middelen voor worden ingezet.
Middelen die worden verkregen uit legaten en erfenissen zullen ten goede komen aan de wijk.
Geldwerving
De Stichting zal niet zelf actief geld verwerven. Dit zal door de wijk gebeuren. Giften, legaten
en erfenissen zullen ter beschikking worden gesteld aan de wijk.
Beheer van vermogen
Het verbouwde gebouw zal worden beheerd door de stichting ten dienste van de wijk. Alle
kosten die het gebouw met zich mee brengt aan eigenaarslasten en onderhoud zullen worden
doorberekend aan de wijk. Extra vermogen dat ter beschikking komt zal worden verstrekt aan
de wijk. Een eventuele opbrengst van (een deel van) het onroerend goed, zal allereerst ten
gunste komen van eventuele leningen die zijn aangegaan voor de verbouwing. Mocht het

gehele wijkcentrum verkocht worden, dan worden de middelen ingezet om een ander
wijkcentrum voor de wijk te bekostigen.
Mocht na vervreemding nog een saldo resteren dan zal dit worden toegevoegd aan het
onderhoudsfonds van de PGA waarbij dit primair wordt ingezet voor het onderhoud van de St.
Joriskerk.

