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Het doel van de stichting is in de oprichtingsakte van 4 januari 2019  als volgt geformuleerd: 

Het in financiële zin ondersteunen, onder meer middels het verkrijgen en beheren van gelden en 
goederen, van activiteiten binnen de Protestante Wijkgemeente Groningen Zuid, overeenkomstig de 
door de wijkkerkenraad vastgestelde begroting. 

Het bevorderen van de belangen van de Protestante Wijkgemeente Groningen -Zuid en haar leden; 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

In het voorliggende beleidsplan wordt een en ander geconcretiseerd voor de periode 2019 tot en 
met 2023. 

 

Het wijkfonds protestante wijkgemeente Groningen Zuid is ontstaan uit een fusie van de stichting 
wijkfonds protestante wijkgemeente Helpman en de stichting wijkfonds protestante wijkgemeente 
Immanuelkerk. Deze fusie vloeide voort uit de fusie die de beide wijkgemeentes per 1 januari 2019 
zijn aangegaan. Binnen de afzonderlijke wijkgemeentes bestonden verschillende wijzen van 
financiering van de wijkactiviteiten. De wijkkerkenraad van de nieuwe gemeente wenst te komen tot 
een duidelijk plan van geldwerving. Jaarlijks worden er binnen de wijkgemeenten diverse activiteiten 
georganiseerd die een aanzienlijk beslag leggen op de financiële middelen. Te denken valt aan de 
wekelijkse vieringen, de gespreksgroepen en -avonden en de activiteiten rondom Kerst en Pasen. De 
stichting is voornemens deze activiteiten mogelijk te maken middels donaties en aanvulling van de 
tekorten die op deze activiteiten ontstaan. De leden van de protestante wijkgemeente Groningen-
Zuid zullen daartoe, ten minste eenmaal per jaar , worden benaderd voor het storten van 
geldmiddelen en het doen van materiële bijdragen ten behoeve van de voornoemde activiteiten. 

 

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Groningen Zuid zal een nieuw beleidsplan opstellen voor de 
periode 2020 tot en met 2024. Daarin zal de wijkgemeente haar beleid uiteenzetten en komen tot 
gedetailleerde beleidsvoornemens . Hoe die ook zullen zijn, een voortzetting van de vele activiteiten 
die nu worden ondernomen ligt in de rede en om die reden gaan wij in dit beleidsplan uit van de 
continuïteit van activiteiten in de gemeente. De activiteiten van het wijkfonds zullen daarop gericht 
zijn. 

 

 

Beleidsvoornemens 

In zijn algemeenheid zullen de bestuursleden de leden van de protestante wijkgemeente Groningen-
Zuid persoonlijk aansporen giften dan wel goederen ter beschikking van het wijkfonds te stellen. 
Jaarlijks zal het fonds in periode tussen 15 mei en 15 juni de leden van de wijkgemeente schriftelijk 
benaderen met een verzoek  te doneren aan het wijkfonds. Dit verzoek zal  vergezeld gaan van een 
uitleg omtrent de  financiële situatie van het wijkfonds. Belangstellenden vanuit de gemeente 
kunnen hieromtrent nadere toelichting en uitleg ontvangen. 



 Alle activiteiten die de wijkgemeente onderneemt in het kader van de kerstdagen worden vanuit het 
wijkfonds financieel ondersteund. Bij de uitnodigingen voor de deelname aan de kerstactiviteiten 
wordt ook een bijdrage voor het wijkfonds gevraagd. Voor een deel is dit de voortzetting van de 
huidige en reeds jarenlang bestaande praktijk. Echter voor de leden van de voormalige wijkgemeente 
Helpman is deze activiteit nieuw. De leden van de voormalige wijkgemeente Helpman zullen daarom 
uitvoeriger benaderd en geïnformeerd worden. 

 Deze activiteiten, zowel in de periode mei/juni als rondom de kerst zullen jaarlijks in de 
voorliggende beleidsperiode worden geëntameerd. Daarnaast zal het bestuur van het fonds de 
kerkleden periodiek informeren en voorlichten over periodieke schenkingen aan het fonds en 
omtrent de mogelijkheden het fonds te begunstigen bij testament. Deze voorlichting zal schriftelijk 
zijn en waar mogelijk in het kerkblad van de protestante gemeente Groningen worden opgenomen. 

 

Binnen de Immanuelkerk leeft al vele jaren de wens een beter orgel aan te schaffen. Najaar 2018 is 
met het college van kerkrentmeesters van de protestante gemeente Groningen overeenstemming 
bereikt over de aanschaf van een Bishop-orgel. De te verwachten uitgaven voor de wijkgemeente 
Groningen-Zuid zullen rond de 50.000 euro zijn hetgeen zal worden gefinancierd vanuit het 
wijkfonds. Al hoewel het fonds over een redelijke reserve beschikt zullen er in het voorjaar van 2020 
geldwervingsacties worden ondernomen ten einde de gemeenteleden te doen bijdragen in de kosten 
van de aanschaf van het orgel. Deze financiële acties zullen onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het wijkfonds plaatsvinden. 

 

In het kader van de fusie van de wijkgemeente Helpman en de wijkgemeente  Immanuelkerk is 
besloten dat gedurende 2 jaren er nog maandelijks een dienst in het gebouw “de Ark “wordt 
gehouden. Het wijkfonds zal aan de financiering van die diensten een substantiële bijdrage leveren. 
De bezoekers van die diensten zullen worden aangespoord een bijdrage aan het wijkfonds over te 
maken ter bestrijding van de genoemde kosten.  

 

Beheer 

Het bestuur van het fonds zal in samenspraak met de wijkkerkenraad jaarlijks overleggen over de 
voortgang en effectiviteit van haar activiteiten. Waar nodig kan dit leiden tot bijstelling en nadere 
aanscherping van haar activiteiten en beleidsvoornemens. Het beleidsplan kan worden bijgesteld 
indien het beleidsplan van de wijkkerkenraad  verregaande financiële  implicaties lijkt te gaan 
hebben. 

Het bestuur van het fonds beheert de aan haar toe vertrouwde gelden. Eventuele overschotten 
worden bij banken op spaarrekeningen en spaardeposito’s aangehouden. Het is het bestuur niet 
toegestaan eventuele overschotten in aandelen te beleggen. Het bestuur legt jaarlijks 
verantwoording van haar beleid af aan de kerkenraad van de wijkgemeente. De bestuursleden van 
het wijkfonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en de stichting heeft geen 
medewerkers in dienst. 
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