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Doelstelling 

De vereniging heeft als doel het in de ruimste zin ondersteunen van de activiteiten in de Pauluskerk te 

Rotterdam, uitgaande van de “Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk”, tezamen met de in de 

Pauluskerk participerende groepen. 

Actueel beleid 

De eerste jaren na de ingebruikname van de nieuwe kerk in 2013 stonden in het teken van de opbouw van 

een aangepaste en vernieuwd organisatie. Veranderingen in de politiek en maatschappij leiden tot 

voortdurende aanpassing aan gewijzigde omstandigheden. Het inspireert de vereniging om door te gaan 

op de ingeslagen weg.  

De vereniging richt zich op het creëren van extra middelen voor de ondersteuning van kleine projecten 

binnen de hoofdactiviteiten van de Pauluskerk. Tot die hoofdactiviteiten behoren het “Open Huis” voor 

mensen die contact of hulp nodig hebben, het medisch-sociaal spreekuur voor vluchtelingen en dak- en 

thuislozen, hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers, kleinschalige werkgroepen voor senioren, culturele 

activiteiten voor de bezoekers en jaarlijkse uitjes voor de vrijwilligers. Zie voor informatie over de 

verschillende hoofdactiviteiten de website www.pauluskerkrotterdam.nl  

Fondswerving en opbrengst van giften maken deze ondersteuning mogelijk. Ook de verdere inrichting 

van de nieuwe kerk wordt ondersteund. Daarbij gaat het o.m. om voorzieningen voor de nachtopvang en 

het in stand houden van het werkatelier. Jaarlijks worden hiervoor middelen gereserveerd. 

Werkzaamheden   

Onze werkzaamheden zijn  er mede op gericht om de betrokkenheid van de samenleving bij het werk van 

de Pauluskerk te stimuleren.  Wij blijven werken aan: 

 het  verbeteren van de website; 

 deelname via stands aan Rotterdamse culturele manifestaties en kerkelijke activiteiten, zowel 

plaatselijk als landelijk; 

 het leveren van een bijdrage aan activiteiten voor het Open Huis; 

 investeringen in promotiemateriaal ter uitbreiding van het ledenbestand. 

Fondsenwerving 

Fondsenwerving vindt op twee manieren plaats: 

 Het werven van leden van de vereniging die zich d.m.v. vaste bijdragen aan de vereniging binden. 

Het verwerven van incidentele bijdragen van particulieren en kerkelijke gemeenten, diaconieën en 

bedrijfsleven of anderszins.  

Beheer fondsen 

 De vereniging gebruikt een rekening-courant bij de ING-bank  en een spaarrekening bij de ASN-

bank  om de in haar bezit zijnde gelden te beheren. 

 Machtigingen voor het gebruik van de rekeningen zijn bij de penningmeester en de voorzitter. 

 De penningmeester van de vereniging houdt een financiële administratie bij. 

 Jaarlijks wordt een jaarrekening van het voorbijgaande jaar en een begroting voor het komende jaar 

opgesteld en voorgelegd aan de ledenvergadering. 

 

Besteding fondsen 

 De vereniging streeft niet naar vermogensvorming.  

 Er wordt een  reserve aangehouden voor onverwachte zaken. 

 Gelden voor concrete ondersteuning worden middels een bestuursbesluit beschikbaar gesteld na 

een schriftelijk verzoek daartoe van de betreffende doelgroep. 
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