ANBI-gegevens
1 Naam
Stichting Help Kerk Sint Martinus van Welten (KVK: 41071631)

2 Fiscaal nummer / RSIN
8160.55.348

3 Contactgegevens
Stichting Help Kerk Sint Martinus van Welten, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen.

4 De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
De stichting werd opgericht op 7 januari 1983 met als doelstelling: Financiële hulpverlening
aan het Kerkbestuur van de Parochie van de H. Martinus te Heerlen – Welten, bij de
financiering van bijzondere financiële Parochie Uitgaven.

5 De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
Het beleid volgt uit de doelstelling, waarbij aan het kerkbestuur van de parochie H. Martinus
te Heerlen-Welten de mogelijkheid is gegeven de Stichting te benaderen voor ondersteuning
in de financiering van bijzondere parochie uitgaven. De Stichting weet niet tevoren of en
wanneer een verzoek tot hulp aan het bestuur wordt gericht en kan dus geen meerjarenbeleid
ontwikkelen. Op het moment dat de vraag zich aandient, besluit het bestuur of en in welke
mate het verzoek van het kerkbestuur wordt gehonoreerd. Het bestuur is vrij in de keuze om
het verzoek van het kerkbestuur wel of niet te honoreren.
De stichting hoopt zowel de kerk- als niet kerkbetrokkenen aan te spreken, vanuit het idee dat
kerkbetrokken Weltenaren bereid zullen zijn hun geloofsgemeenschap te dragen, waarbij het
wellicht niet zoveel uitmaakt of ze direct aan het kerkbestuur of aan de stichting geld doneren.
Niet- of minder kerkbetrokkenen zullen wellicht niet zo snel geld geven aan het kerkbestuur,
maar wel eerder aan de Stichting, om daarmee markant kerkgebouw als beeldbepalend in de
dorpsgemeenschap te koesteren.
De stichting heeft de mogelijkheid ofwel uit eigen vermogen financiële steun te bieden aan
het kerkbestuur, ofwel door acties/fondswerving financiële middelen te verzamelen. Over
vorm en inhoud van de eventuele acties wordt wel overleg gepleegd met het kerkbestuur om
te voorkomen dat acties van het bestuur in de gemeenschap van Welten tot verwarring leiden
(bv: een oproep tot donatie vanuit het kerkbestuur in het parochieblad bij gelijktijdige oproep
tot donatie van de Stichting in het wijkblad Welterkoerier is onwenselijk).
Gezien de beperkte omvang van de financiële middelen is er geen beleggingsbeleid maar
wordt er alleen gebruik gemaakt van een rekening courant en een spaarrekening.
Aangezien in de afgelopen jaren het kapitaal is aangegroeid, wat strijdig is met de ANBIbeginselen, is in 2019 de keuze gemaakt om het kerkbestuur met hun vraag voor financiering
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te ondersteunen vanuit het eigen vermogen, dat daarvoor aanzienlijk is gedaald. Enige reserve
dient aangehouden te worden om eventuele kosten te dekken en om als startkapitaal te
dienen voor eventuele grotere acties, als b.v. een vraag voor een kerkrestauratie zich aan zou
dienen.

6 De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit 4 personen:
•
•
•
•

De H.J. Bouman, voorzitter
De heer R. Luijten, secretaris
De heer M.J. van Druten, lid
De heer W.P.J.M. Vaessen, lid.

7 Het beloningsbeleid van de instelling
De bestuurders en anderen, die hen structureel of incidenteel ondersteunen, ontvangen geen
beloning en geen onkostenvergoeding.

8 Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de
instelling
Al vele jaren liep een kaarsenactie. Gezien de geringe opbrengsten (zie de financiële
overzichten) heeft het bestuur eind 2019 besloten deze actie te beëindigen en de
overgebleven kaarsen over te dragen aan het kerkbestuur.
Steeds weer zijn er mensen, meestal inwoners van Welten, die spontaan een gift overmaken
aan de Stichting; deze giften worden in dank aanvaard en verzameld tot het moment, dat het
kerkbestuur een beroep op de Stichting doet.
In de jaren 2015, 2016 en 2017 werd door het kerkbestuur geen beroep gedaan op de
stichting, waardoor het kapitaal vermeerderde.
In 2018 heeft het kerkbestuur een beroep gedaan op de Stichting voor financiering van de
vernieuwing van de wijzerplaten van de kerktoren, zowel de wijzerplaten en wijzers zelf als de
verlichting ervan. De stichting heeft dit gehonoreerd en langs diverse kanalen Weltenaren
opgeroepen om deze actie ondersteunen, waar breed gehoor aan is gegeven, zodat het
kerkbestuur de gevraagde € 5.000,- kon worden overgemaakt.
In 2019 kwam een vraag vanuit het kerkbestuur om een bundeling van diverse
werkzaamheden te ondersteunen, met name samenhangend met de verlichting van de
parochiële begraafplaats en de renovatie van de leegstaande pastorie ten behoeve van de
bewoning door een geestelijke. Het Bestuur heeft dit verzoek gehonoreerd maar de keuze
gemaakt hier geen acties onder Weltenaren voor op te zetten, omdat deze projecten minder
aansprekend zijn dan het torenuurwerk én om niet binnen een jaar opnieuw een beroep te
doen op de gemeenschap. Tevens vond het bestuur dat de kapitaalvermeerdering van eerdere
jaren gebruikt moest worden voor dat doel, waarvoor het geld gegeven was. Anders dan bij
het torenuurwerk is er geen bedrag aan het kerkbestuur overgemaakt, maar zijn nota’s van
uitgevoerde werkzaamheden ter waarde van ong. € 18.000,- direct door de Stichting voldaan.
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In 2020 is het vermogen weer gegroeid door giften van particulieren. Door de onzekere
Coronatijden heeft het kerkbestuur geen beroep op ons gedaan, zodat het vermogen weer is
gegroeid. De stichting heeft immers tot doel “Financiële hulpverlening aan het Kerkbestuur
van de Parochie van de H. Martinus te Heerlen – Welten, bij de financiering van bijzondere
financiële Parochie Uitgaven.” Wanneer het kerkbestuur geen bijzondere uitgaven heeft,
wordt er geen ondersteuning gevraagd aan de stichting.

9 De balans en staat van baten en lasten, met toelichting
Het financieel overzicht wordt jaarlijks gepubliceerd op:
http://www.parochie-welten.nl/site/index.php/financiele-jaaroverzichten
De overzichten zijn zo opgesteld dat de cijfers geen nadere toelichting behoeven, zeker
wanneer het hierboven gesteld onder 8. wordt meegenomen. Desgewenst kan altijd
toelichting worden gevraagd aan het bestuur.
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