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DOEL VAN DE STICHTING: 

 

Stichting Hervormd Centrum Dinteloord (hierna: de stichting) stichting heeft ten doel de 

bevordering van de geestelijke, sociale en culturele belangen van de leden van de Hervormde 

Gemeente te Dinteloord.  

 

De stichting heeft in het kader van haar doelstellingen van de Hervormde Gemeente te 

Dinteloord in het bijzonder de volgende taken overgedragen gekregen: het onderhouden en in 

stand houden van het aldaar gevestigde Hervormd Centrum.  

 

HOE KOMT DE STICHTING AAN HAAR INKOMSTEN: 

 

De stichting ontvangt gelden uit de exploitatie van het Hervormd Centrum en ontvangt 

daarnaast giften en donaties.  

 

HOE BESTEED DE STICHTING ZIJN GELD: 

 

De stichting besteed haar vermogen om de doelstellingen van de stichting te bewerkstelligen. 

Het bestuur legt de begroting voor het eerstvolgende boekjaar uiterlijk 1 oktober ter 

goedkeuring voor aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te 

Dinteloord.  

 

Elk jaar stelt het bestuur een jaarrekening op over het afgelopen jaar en legt deze voor mei ter 

goedkeuring voor aan het College van Kerkrentmeesters.  

 

De continuïteitsreserve, welke noodzakelijk is om de doelstelling van de stichting langdurig te 

waarborgen, wordt aangehouden op een Nederlandse bankrekening.  

 

WIE VORMT HET BESTUUR VAN DE STICHTING: 

 

Op dit moment zijn er 2 bestuurders. Dit zijn: mevrouw M.C. Roodenburg – Bolluijt en de heer 

M.J. Boluijt. Er zijn 3 vacante vacatures.  

 

Eind 2020 zijn 2 personen benaderd door het College van Kerkrentmeesters om toe treden tot 

het bestuur. Zij zijn sindsdien bij de stichting betrokken als vrijwilliger en ondersteunen het 

bestuur. Thans worden voorbereidingen gedaan om toetreding in 2021 mogelijk te maken.  

 

Nadat deze toetreding is geëffectueerd zal worden onderzocht of er ook in de laatste vacature 

kan worden voorzien.   
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ACTIVITEITEN 2021 - 2022: 

 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie zal de stichting vermoedelijk weinig tot geen 

activiteiten ontplooien. Bezien zal worden op welke wijze het Hervormd Centrum gerestyled 

kan worden en klaargemaakt kan worden voor de periode na COVID-19.   

 

BEGROTINGEN: 

 

De begroting treft u aan op de website (Hervormd Centrum – Hervormde Gemeente Dinteloord 

(hervormddinteloord.com).  

 

EXTRA GEGEVENS:  

 

Statutaire naam:  Stichting Hervormd Centrum Dinteloord 

Bezoekadres:  Westvoorstraat 18, 4671CD Dinteloord 

Telefoonnummer: 0167-522674 

RSIN:    007440236 

KvK-nummer:  41104295 

Bankrekening:  NL59 RABO 0313 8100 95 
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