
Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen.  
 
Tijdens onze laatste parochiebijeenkomst op 5 mei zijn er vragen gesteld over onze Stichting.  
Het lijkt goed om over de oprichting, de actualiteit en de (ongewisse) toekomst van onze Stichting alle 
beschikbare informatie te delen.  
 

De oprichting 
 

Na de fusie van onze parochie (2010) werd door de toenmalig locatieraad en de voorzitter van de 
renovatiecommissie, Cor Roeleveld, besloten om een stichting te vormen om lokaal meer grip te 
houden op het verwerven, beheren en uiteindelijk besteden van gelden t.b.v. de renovatie van onze 
kerk. Door de 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!  
 
Op 16 april 2011 overleed Cor Roeleveld, de drijvende kracht achter de renovatiecommissie aan wie 
we heel veel dank verschuldigd zijn. Op 17 mei 2011 werd de oprichtingsakte van de stichting door de 
notaris ingeschreven. Kenmerkend voor die akte was dat het bestuur geheel autonoom beslissingen 
kon nemen zonder dat er verantwoording afgelegd behoefde te worden aan onze gemeenschap. 
Tijdens parochiebijeenkomsten is er geconstateerd dat dit een ongewenste situatie was en dat er een 
Raad van Advies diende te komen. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om de akte te wijzigen en 
een Raad met meer zeggenschap (Raad van Toezicht) aan te stellen. Op 7 maart 2013 is deze 
gewijzigde akte ingeschreven in het register. De eerste leden van de Raad van Toezicht hadden ook 
heel nadrukkelijk binding met de oorspronkelijke renovatiecommissie. Helaas is deze koppeling door 
overlijden in de loop der jaren aanzienlijk verminderd.  
 
In de statuten staan de volgende doelstellingen weergegeven:  
 

a. het verwerven, beheren, beleggen en uiteindelijk besteden van gelden ten behoeve -  
van de renovatie van de Heilige Johannes de Doperkerk aan de Straatweg te ---  
Breukelen; alsmede 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste -  
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 

De actualiteit 
 

Er is een website “stichting.moment.online/stichting-renovatiefonds-johannes-de-doperkerk-breukelen“. 
Op deze site kunt u zien wie er op dit moment in het bestuur en in de Raad van Toezicht zitten. Voorts 
kunt u het beleidsplan, het beloningsbeleid, de uitgeoefende activiteiten en de jaarrekeningen inzien.  
 
Voor u ter informatie: 
Het huidige bestuur bestaat uit de heren Antoine d`Hollosy, Peter van den Hoven en Martin Streng.  
De Raad van Toezicht bestaat uit de heren Jan van den Hoven, Thoon Jongerius en Wim van 
Weerdenburg.  
Op dit moment zijn er vacatures bij de Raad van Toezicht, waarvoor we een oproep plaatsen.  
 
In het beleidsplan staat in het verlengde van de statuten de doelstelling “het verwerven, beheren en 
uiteindelijk besteden van gelden ten behoeve van de H. Johannes de Doperkerk te Breukelen”. De 
werving van gelden vindt plaats door: 
 

• De opbrengst van de door de Stichting gedreven “Kringloopwinkel”. 

• Het inzamelen van oud papier 

• Giften van particulieren met name parochianen. 
• Incidentele acties 

 

Ook staat er in dat de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.  
 
Voorts staat er in het beleidsplan vermeld dat bij een eventuele ontbinding van de Stichting het 
liquidatiesaldo ten goede zal komen aan de Geloofsgemeenschap H Johannes de Doper- Breukelen. 
 
Het eindsaldo van de jaarrekening 2018 van de stichting bedraagt afgerond € 270.000,- 

https://stichting.moment.online/stichting-renovatiefonds-johannes-de-doperkerk-breukelen


 
Naast de beschreven doelstellingen is er een andere realiteit ontstaan. De vraag: Kunnen we, 
willen we en mogen we nog wel restaureren en renoveren zoals steeds de ambitie en de 
doelstelling is geweest??  
 

Een ongewisse toekomst.  
 

Over de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting, om onze kerk tot in lengte van jaren in 
conditie te houden, zal er weinig discussie zijn. Voor de trouw van vele vrijwilligers om zich in te 
spannen om nog steeds geld in te zamelen voor het behoud van onze prachtige kerk kan alleen maar 
respect worden opgebracht. Inspanningen soms ook tegen beter weten in…. Over de vraag “kunnen 
we, willen we en mogen we nog wel restaureren en renoveren zoals steeds de ambitie en de 
doelstelling is geweest” is in de loop van de tijd meer duidelijkheid ontstaan. Niet wij, maar de 
eigenaar van “het gebouw” bepaalt of en op welke wijze “derden” (o.a. de Stichting) investeringen 
mogen doen. Voor het parochiebestuur, alsook voor de Stichting geldt dat substantiële investeringen 
in restauraties altijd gebonden zijn aan toestemming van het Bisdom en aan verstrekte subsidies van 
de rijksoverheid. Helaas zijn subsidies tot heden uitgebleven en is de eigenaar van onze 
monumentale kerk (Bisdom) alleen maar voornemens om te participeren in een restauratie als dit 
verantwoord is vanwege de vitaliteit van de lokale gemeenschap. Versterking van de vitaliteit, een 
noodzaak en een verlangen dat breed wordt gedeeld.  
 
Als lokale geloofsgemeenschap hebben we ons de afgelopen tijd tweemaal uitgesproken voor het zo 
nodig ontwikkelen van een pastoraal steunpunt (op de plaats van het parochiehuis). Een nadrukkelijke 
tweede keus als we gedwongen door veronderstelde krimpende vitaliteit niet meer in staat zijn om in 
onze kerk, waar we zoveel lief en leed met elkaar hebben gedeeld, ons geloof te blijven vieren. Ons 
parochiebestuur heeft de plicht om het kerkgebouw in voldoende conditie te houden zodat wij veilig, 
maar ook zonder wezenlijke aantasting van het monument kunnen blijven kerken gedurende de “time 
being”.  
 
Over de wijze waarop we in een pastoraal steunpunt ons geloof kunnen vieren wordt enerzijds 
gesomberd maar anderzijds ook verlangd naar inspirerende samenkomsten. Zeker is dat onze 
kardinaal afwijzend staat tegen het vieren van de eucharistie in pastorale steunpunten  
Hoe dan ook, het is van belang om de (lokale) gemeenschap, in liefde en met de zegen van de 
Almachtige, zo veel als mogelijk is in stand te houden. Ook onze stichting vervult daarin een 
rol. 
 
Het beleid van de Locatieraad (LR) en de Pastoraatsgroep (PG) is in overeenstemming met de 
huidige realiteit en de wensen van onze gemeenschap. Dit beleid kan als volgt worden samengevat: 
 

• Het beleid is primair gericht op het behoud van vitaliteit en het voorkomen dat onze kerk aan 
de eredienst wordt onttrokken. Daarop dienen de inspanningen per definitie gericht te zijn.  

• LR en PG leggen echter niet alle eieren onder die ene kip. Daarom bereiden zij ons gelijktijdig 
ook voor op de onverhoopte situatie dat de kerk op termijn aan de eredienst wordt onttrokken 
en er slechts een pastoraal steunpunt over kan blijven. 
 

Onder die tweede kip zijn dan ook de overige eieren gelegd.  
 
Om een pastoraal steunpunt te ontwikkelen dient er wel (opnieuw) draagvlak te worden verworven bij 
het parochiebestuur en de (lokale) overheid. Voor de goede orde dient vermeld te worden dat het 
tijdens het op 19 november 2017 genomen besluit, ook nog lang niet zeker was dat een pastoraal 
steunpunt ook daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden. De condities zijn de afgelopen tijd 
bepaald niet gunstiger geworden!  
 
Hopelijk zijn LR en PG als lokaal bestuur en wij als lokale gemeenschap in staat om in eendracht 
beide broedsels te koesteren en af te zien van het “eieren schudden”.   
 
Voor het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting zijn draagvlak en doelstellingen van onze 
gemeenschap, belangrijke indicatoren voor het toekomstig beleid.  
 
 



Hoe als Stichting te reageren op zoveel onzekerheden?  
 

• Op de eerste plaats zijn we gebonden aan de oorspronkelijke en eerder vermelde 
doelstellingen van de initiatiefnemers en de daarop afgestemde statuten.  

• Op de tweede plaats dienen we respect te hebben voor de vrijwilligers die nog steeds, 
ondanks al die onzekerheden, gestaag doorgaan met het genereren van vermogen om de 
oorspronkelijke doelstellingen te realiseren. Het opnieuw verankeren van verbondenheid, 
tussen de Stichting en deze vrijwilligers, door afgevaardigden van deze “nieuwe generatie” 
van vrijwilligers, te benoemen in de Raad van Toezicht vormt onderdeel van onze reactie op 
de huidige onzekerheden.   

• Op de derde plaats zijn wij ons aan het voorbereiden op de onverhoopte situatie dat het 
vergaarde vermogen niet of slechts gedeeltelijk ingezet kan worden voor het behoud van onze 
monumentale kerk.  
 

Op grond van juridische/ fiscale aspecten is het echter niet mogelijk om de liquidatievoorwaarden uit 
het beleidsplan “dat bij een eventuele ontbinding van de Stichting het liquidatiesaldo ten goede zal 
komen aan de Geloofsgemeenschap H Johannes de Doper- Breukelen” 1 op 1 in de statuten over te 
nemen. De Stichting heeft een ANBI status. Bij liquidatie dient het vermogen ook overgedragen te 
worden aan een ANBI instelling. Met enige creativiteit is deze hobbel echter wel te nemen en kan het 
liquidatiesaldo ten goede komen aan onze lokale geloofsgemeenschap. Om dit te borgen is het echter 
absoluut noodzakelijk om de bemensing van de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van 
Toezicht van de Stichting te laten bestaan uit betrokken vertegenwoordigers van onze gemeenschap. 
Het bestuur wordt volgens de statuten benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht.  
 

Oproep aan kandidaten om de Raad van Toezicht te versterken. 
 

Het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting hopen dat de Raad van Toezicht 
met 2 à 3 leden kan worden uitgebreid. 
 
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  
 
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.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Voorzitter Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen.   
 

Antoine d`Hollosy,   
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