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                                           JAARVERSLAG van de secretaris over het jaar 2014 
 

 
Algemeen 
De Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs is opgericht op 25 september 1997 door de classis Dordrecht van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Kerk van Parijs (ERN). 
De Stichting staat geregistreerd onder dossiernummer 4122265 in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Zuid-Holland zuid. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft ten doel het op vrijwillige basis 
financieel ondersteunen van de kerk: Association Cultuelle de l’Eglise Réformée Néerlandaise (ERN) te Parijs. 
Per 1 januari 2008 is onze Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), 
fiscaalnummer 8063.40.319. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit twee in Nederland woonachtige leden in de functie van voorzitter (deze is vacant) en de 
heer H. Witter, secretaris) en 2 in Frankrijk wonende leden (de heer W. de Korte, penningmeester   en de heer H.T.W. Grethe, 
vicevoorzitter) 
De in Frankrijk wonende leden worden door de ERN benoemd, de in Nederland wonende leden worden benoemd door de 
Protestantse Classis Dordrecht  van de PKN. 

 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting is  in het jaar 2014 eenmaal bijeengeweest, de vergadering heeft op 20 september plaatsgevonden.  
Het contact tussen de bestuursleden wordt onderhouden middels de tot haar beschikking staande communicatiemiddelen en vindt 
regelmatig plaats.  
Het bestuur legt voortvloeiende uit de statuten verantwoording af aan de oprichters van de stichting t.w. de Protestantse Classis 
van de PKN en de kerkenraad van de ERN. Het bestuur zendt hen het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de 
penningmeester over het afgelopen jaar toe nadat deze zijn goedgekeurd door de bestuursvergadering.    
Het bestuur heeft een promotieteam - actief onder de naam ‘PARIJS PLUS’ - opgericht om te helpen bij de uitvoering van 
activiteiten. Maandelijks worden de bestuursleden en de leden van het promotieteam door  de penningmeester op de hoogte 
gebracht over de voortgang van de fondswervingen.  
Er bestaan in Nederland twee ING rekeningen.  

 
Protestantse Classis Dordrecht van de PKN 
Per 01-01-2009 is de classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland  opgegaan in de Protestantse Classis 
Dordrecht van de PKN. In april heeft de classis laten weten dat zij zich zal onttrekken van de stichting gebaseerd op gewijzigde 
inzichten.    
De ERN wordt in dit kader door de vergadering van de classis als volwaardige kerk van de classis beschouwd.  
Het is aan de stichting en het promotieteam om onder de  aangesloten kerken in de classis de ERN te promoten, hen te 
informeren over de ERN en om te vragen voor een bijdrage. Voor de ERN is er geen budget voor een bijdrage vanuit de classis 
en de PKN. De stichting constateert dat de contacten tussen de kerken van de classis Dordrecht en de ERN geen hoge prioriteit 
hebben en ook niet verder geënthousiasmeerd worden.   

 
Comité van aanbeveling 
Het comité van aanbeveling heeft al veel jaren dezelfde samenstelling t.w.  mevr. drs.  M. Moerland – predikant (PKN) te Hendrik-
Ido-Ambacht, de heren P.J.L. Delhaas – voorzitter van de stichting vanaf 1997 tot 2007, prof. dr. F. de Lange – hoogleraar Ethiek & 
Theologie, dr. B. Plaisier – voorheen secretaris PKN. 
De leden worden elk jaar geïnformeerd over het wel en wee van de stichting.  
 
Promotieteam “Parijs Plus’ 
Het bestuur heeft op 21 oktober 1997 een promotieteam - actief onder de naam ‘PARIJS PLUS’ - opgericht om behulpzaam te 
zijn bij diverse activiteiten. 
Het huidige promotieteam  bestaat uit de volgende leden: mevr. G. Bolland – Somsen, mevr. A. van Eerde – Steenbergen, mevr. 
W. de Graaf – Krijger en mevr. C.N. Seldenthuis - Van Nes. Op 8 mei heeft de heer A. van Joolingen als gast de vergadering  
van het team bijgewoond en op 2 juli heeft hij officieel aangegeven lid te worden van ‘Parijs Plus’.  Vanaf oktober is de heer 
Van Joolingen voorzitter van het promotieteam. Het bestuurslid  Witter is ook lid van het promotieteam. Het promotieteam is  in 
2014 acht maal bijeen geweest.   
Het promotieteam heeft op uitnodiging van de ERN de Rentree op zondag 21september bijgewoond.  
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Ieder jaar worden de gevers uit de voorgaande jaren weer  benaderd voor een gift. De gevers ontvangen dan ook de Nieuwsbrief 
die per tertaal bijgewerkt wordt.  
 
Voor het 3de jaar brengt het promotieteam een Nieuwsbrief uit voor onze gevers en die ook gebruikt wordt voor  de 
promotieactiviteiten. De Nieuwsbrief omvat een woord van de vicevoorzitter, het jaarverslag van de secretaris, een bericht van de 
penningmeester, berichten uit de ERN en aankondigingen van attractieve en culturele uitstapjes wanneer iemand richting Parijs 
gaat. Vanzelfsprekend ook de gegevens van de Stichting en het promotieteam. 
 
De gevers die € 250 of meer doneren,  krijgen automatisch de Kerkbrief van de ERN toegezonden. 
 
De actie ‘OUD GELD’ houden we nog steeds aan  en met de  nodige inspanning heeft dit toch weer iets meer opgebracht t.w. € 
180 dan in  2013 (€ 150). De heer Ruud Broekhuijsen, voorheen actief in het promotieteam, is hierin de coördinator. 
     
De activiteiten m.b.t. kerstmarkten, rommelmarkten, e.d. zijn niet meer georganiseerd. De opbrengsten staan in geen relatie tot de 
inspanningen die verricht moeten worden.  
   
Ook dit jaar worden met de regelmaat publicaties verzorgd voor diverse kerkbladen en kerkbodes. Ca. 80 adressen worden per 
post of e-mail bereikt. 
 
De boeklegger die in 2012 ontwikkeld is, wordt nog steeds gebruikt voor onze promotie. 
 
In 2014 is de stichting / PP niet meer geplaatst op het overzicht “Bijdragenadvies 2014” van de Provinciale Werkgroep 
Giftenadvies van de Algemene Vergadering Zuid-Holland PKN.  
Een nieuw verzoek voor “Bijdragenadvies 2015” is ook niet ontvangen. Een verzoek van onze kant zou ook niet gehonoreerd 
worden vanwege gewijzigde inzichten van de Provinciale Werkgroep.    

 
Om het promotieteam en de stichting meer bekendheid te geven hebben we vanaf begin 2005 een eigen website onder 
www.parijsplus.nl. Het beheer en onderhoud is in handen van de secretaris van de stichting. 
Op deze site staat de nodige informatie over PARIJS PLUS maar ook over de ERN. De diverse verwijzingen (links) zorgen voor 
bijkomende informatie o.a. over de ERN, huisvesting in en rond Parijs, PKN, etc. 

 
Fondswerving  
De giften tot aan oktober vielen tegen. In november is er nog naar 88 adressen een extra herinnering verzonden met een oproep 
om te geven. Het resultaat van december was op zich bevredigend. Het totaal over 2014 was net niet toereikend om het budget te 
halen. Een klein bedrag uit de reserve vulde het budget aan.    
Met dank aan het promotieteam “Parijs Plus’ is het toegezegde bedrag op de rekening van de ERN overgemaakt.   
 
Ridderkerk, 31 december 2014  
 
H. Witter, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u onze website  www.parijsplus.nl  al eens bezocht?  
 
 
 
Nb. Onze rekeningnummers zijn m.i.v. 01-01-2014  NL36  INGB  0007 790024  of  NL39  INGB  0671 3615 38 
 


