
Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen 
Oproep voor kandidaten om de Raad van Toezicht te versterken. 
 
In 1997 is in onze toenmalige parochie een renovatiecommissie 
in het leven geroepen, onder voorzitterschap van Cor Roeleveld, 
om de renovatie van ons kerkgebouw voor te bereiden en 
fondsen te werven voor deze renovatie. 

 
In 2010 is onze parochie opgegaan in de fusieparochie St. Jan de 
Doper-Vecht en Venen. Door deze fusie is het bezit van onze 
locatie Breukelen onderdeel geworden van het centrale vermogen 
van de parochie St Jan de Doper - Vecht en Venen. De vanaf de 
jaren 90 voor de renovatie bijeengebrachte gelden (na de tot de 
fusie uitgevoerde renovaties thans nog ca. € 800.000,-), vormen 
weliswaar een geoormerkt onderdeel van dat centraal vermogen, 
maar het gevoel van “eigen baas” was verdwenen!  
 
De toenmalige locatieraad en renovatiecommissie vonden het 
destijds wenselijk meer grip op de verdere fondsenwerving voor 
de renovatie te krijgen. Daartoe is de Stichting Renovatiefonds 
Johannes de Doperkerk Breukelen in 2011 opgericht. 
In de stichtingsakte zijn, naast de doelstelling, de taken en 
bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht (rvt) 
vastgelegd. 
 
Voor de raad van toezicht zijn er momenteel enkele vacatures. 
Profiel voor het lidmaatschap: 

• Betrokken lid van onze lokale geloofsgemeenschap. 

• Invoelvermogen om het “vertrouwde” en het “ongewisse”, 
voor de toekomst van onze lokale geloofsgemeenschap met 
betrekking tot “huisvesting”, met elkaar in verband te durven 
houden/ brengen.  

• Bereidheid om, in geval de Stichting wordt ontbonden, het 
liquidatiesaldo uitsluitend ten goede te laten komen aan 
onze lokale geloofsgemeenschap.  

• Bij voorkeur ook actief als vrijwilliger, dan wel affiniteit met 
het verwerven van gelden voor de Stichting.  

 
Peter van den Hoven (bestuur) en Thoon Jongerius (Raad van 
toezicht) hebben zich bereid verklaard om informatie te 



verstrekken aan kandidaat-leden voor het lidmaatschap van de 
rvt en uitgaande van een noodzakelijke preselectie als gevolg van 
een hopelijk overweldigende reactie, de agenda voor de 
benoeming in het najaar, voor te bereiden.  
 
Belangstelling / vragen / contact over een eventuele 
kandidatuur voor de Raad van Toezicht? 
Achter in de kerk tijdens het koffiedrinken met Peter en/of Thoon, 
of per email pvdhoven@xs4all.nl  
 
In verschillende bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschap 
zijn er vragen gesteld over de stichting. Daarom vindt het bestuur 
het wenselijk naast de oproep voor kandidaat-leden voor de rvt, 
ook een wat uitgebreidere overzicht te geven over de momentele 
stand van zaken. Zij doet dit in een uitgebreide notitie waarin 
items als: de oprichting, de actualiteit, een ongewisse toekomst, 
hoe als stichting te reageren aan de orde komen. 
 
Dit overzicht is echter te veelomvattend om in ‘Los’bandig te 
plaatsen. Daarom is er voor gekozen het artikel op de ANBI-
publicatie van de stichting te plaatsen onder het item ‘activiteiten 
2019’ op website:  
https://stichting.moment.online/stichting-renovatiefonds-johannes-
de-doperkerk-breukelen  
Ook is het artikel geplaatst op deze website  
 
Tot slot: Vragen over het beleid van het bestuur van de 
Stichting? 
 
Mocht deze publicatie nog niet geheel voldoen aan de behoefte 
om meer duidelijkheid: Bij de koffie achter in de kerk kunt u met 
uw vragen bij het bestuur (Antoine, Peter of Martin) terecht. Via 
het email adres van onze secretaris martinstreng@casema.nl 
kunt u eveneens vragen stellen.  
 
Bestuur en raad van toezicht  
Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen 
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