
Verslag van het bestuur van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel te ’s Gravenhage                
over het jaar 2020 

 

De Stichting heeft als doel het beheer en de exploitatie van onroerende goederen en de verwerving, 
het beheer en de exploitatie van andere activa ten behoeve van de wijkgemeente rond de 
Duinzichtkerk, behorende tot de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage, de behartiging van de 
materiële belangen van de wijkgemeente en het verrichten van uitvoerende en ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve van de geloofsgemeenschap binnen de wijkgemeente en de dienst 
daarvan aan de maatschappij en alles wat hiermee verband houdt. 

Het bestuur van de Stichting bestond in 2020 uit de volgende personen: 

de heer S.B. Boelens (voorzitter, tevens portefeuillehouder personeel)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
de heer V.A. van Bijlert (secretaris) 
de heer K.K. Troost (penningmeester)                                                                                                                                                                                                                             
de heer C. Butijn (onderhoud en gebouwen)                                                                                                        
mevrouw Y.K. de Boer (geldwerving)   
                                                                                                                                                                                                                                                     
De Stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur dan wel door de voorzitter samen met de 
secretaris dan wel samen met een ander lid van het bestuur. 

Het bestuur is in 2020 7 maal in vergadering bijeen geweest. Vanwege de corona pandemie werden – 
met uitzondering van de vergadering op 27 januari – de vergaderingen gehouden via Zoom. De 
vergaderingen werden gecombineerd met die van het bestuur van de Nederlandse Hervormde 
Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel en met die van de Wijkraad van Kerkrentmeesters van de 
Wijkgemeente Archipel/Benoordenhout. 

De wereldwijde corona crisis heeft significante impact op de wijze waarop de Wijkgemeente rond de 
Duinzichtkerk haar normale activiteiten kan ontplooien. Naar de mening van het bestuur brengt dit 
echter de continuïteit van de Beheersstichting niet in gevaar. 

Belangrijke onderwerpen c.q. besluiten waren in 2020: 

 

INHOUDELIJK 

- De nodige energie werd gestoken in de afronding van de grondige renovatie van de pastorie 
van de Duinzichtkerk. Deze renovatie vond (mede) plaats met het oog op de komst van de 
nieuwe predikant die in juli met zijn gezin de pastorie heeft betrokken. 

- Het onderhoud aan de overige gebouwen (Kerk en Kapel) stond meermalen op de agenda. 
- Veel aandacht vergden de plannen voor een verbouwing van de Kapel. Daarbij kwam (o.a.) 

de al jaren bestaande behoefte aan een invalidentoilet aan de orde en de vraag op welke 
plaats zo’n toilet zou kunnen worden gerealiseerd. Namens de Beheersstichting werd actief 
aan de verschillende overleggremia deelgenomen door de penningmeester en de 
portefeuillehouder gebouwen. 

- Zoals ieder jaar werd tijdens elke vergadering ingegaan op de Actie Kerkbalans en werd over 
de uitvoering en voortgang van de Actie gerapporteerd. Daarbij werd telkens de actuele 
stand van zaken van de financiën aangegeven en toegelicht. 

- De wens om de kerkelijke gemeente (nog) wat meer in verbinding te brengen met de 
buurtgenoten vroeg ook in het verslagjaar weer de nodige aandacht. De nieuwe predikant, 
die op zondag 6 september intrede deed, initieerde hiertoe de nodige activiteiten waarvoor 



vanuit de Beheersstichting financiële steun werd verleend. In dit verband valt b.v. het maken 
van de filmpjes van de wekelijkse gesprekken met gemeenteleden en wijkgenoten in het 
kader van Tegengif te noemen.  

- Het passieve verhuurbeleid werd gecontinueerd. Vaste verhuur van de Kapel vond alleen 
plaats op de zondagmiddag aan de Ghanese gemeente. Daarnaast werd de Ark op de 
woensdagmiddag verhuurd aan InterKids. Vanwege de corona maatregelen moest de 
verhuur tijdelijk worden stop gezet. De verhuur aan InterKids werd in oktober beëindigd. 

- Per 1 november werd de arbeidsovereenkomst van 8 uur per week met de medewerker van 
het Kerkelijk Bureau op haar verzoek vanwege het aanvaarden van een functie elders 
beëindigd. Na een wervingsactie en een aantal sollicitatiegesprekken werd op 12 november 
een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week afgesloten met een nieuwe medewerker. 
 

FINANCIEEL 

- In het jaar 2020 heeft de Beheersstichting een negatief resultaat behaald van € 10.496 
(begroot was een negatief resultaat van € 11.100). Tekorten van de Beheersstichting 
Duinzichtkerk/Vredeskapel worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde 
Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Voor het eerst in vele jaren heeft de Wijkstichting 
daarom een bijdrage overgemaakt van € 6.576, de resterende € 3.920 van het verlies is ten 
laste gebracht van de Algemene Reserve. 

- Het totaal aan inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen, Giften en Legaten bedroeg over 2020                  
€ 262.300, bestaande uit legaten van € 36.345 en Vrijwillige Bijdragen en Giften van samen    
€ 226.000 (begroot was € 225.000, ook was dit € 2.000 boven de realisatie in 2019). De 
collectes voor de eigen wijkgemeente brachten in 2020 met € 7.400 vrijwel evenveel op als in 
2019 (€ 7.500).  

- Huurinkomsten over 2020 van € 17.400 waren boven de begroting (€ 11.400), voornamelijk 
omdat de verhuur van de pastorie aan de nieuwe wijkpredikant niet was begroot. Het 
passieve verhuurbeleid werd voortgezet, waarbij de inkomsten van de verhuur van de 
Duinzichtkerk meevielen met € 5.000 (2019: € 5.500).    

- In 2020 werd aan de Protestantse Gemeente Den Haag (PGG) een bedrag van € 99.000 
afgedragen (€ 91.000 in 2019, inclusief de extra bijdrage van € 7.000 uit het resultaat over 
2018). Dit is € 15.000 boven de begroting voor 2020, omdat vanaf augustus 2020 de 
maandelijkse bijdrage verhoogd werd in verband met de aanstelling van de nieuwe 
wijkpredikant. De PGG draagt immers de kosten van de emolumenten van de predikanten. 

- Met uitzondering van de afdracht aan de PGG waren de overige kosten in het verslagjaar       
€ 29.200 boven de begroting. Onder Pastoraat worden de niet begrote kosten van het 
afscheid van de interim-predikant, de intrededienst en de verhuiskosten van de nieuwe 
wijkpredikant gerapporteerd voor een totaal van € 17.400. In vrijwel alle andere 
kostenposten, met uitzondering van personeelskosten, is sprake van lichte tot serieuze 
overschrijding van de begrote kosten.  

- Heronderhandelingen zijn gevoerd met de drukker van ons wijkblad. We ervoeren stijgende 
kosten en lagere inkomsten uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Onderweg verschijnt 
in 2021 daarom 8 maal in plaats van de eerder gebruikelijke 10 maal. De stijging in de porti 
kosten naar € 4.400 (begroot € 1.000) moet tegen het licht van de lockdown worden bezien 
en de noodzaak contact te onderhouden met gemeenteleden.    

- Een succesvolle geldwervingsactie bracht € 14.400 binnen voor de aanschaf van de 
Tabernakel, een tent op het kerkplein, als een plek voor ontmoeting en meditatie. Na de 
uitgaaf van € 9.500 voor de tent en bijbehoren blijft een Bestemmingsfonds over van € 4.900, 
waaruit toekomstig onderhoud zal worden bekostigd.  

 



 ’s Gravenhage, xx yy 2021 

Namens het bestuur, 

 

S.B. Boelens                                                                             K.K. Troost                                                                                                   
voorzitter                                                                                 penningmeester                                                                                                                              


