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In 2005 besloten de gezamenlijke kerkenraden van toen nog Hervormde en
Gereformeerde kerk het Parkstraatcomplex niet meer te gebruiken voor de
zondagse erediensten. Direct ontstond er vanuit de kerkelijke gemeente een
initiatief voor een andere invulling van het complex: in 2006 werd de
Protestantse Stichting Parkstraatkerk opgericht door het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Velp.
Doelstelling van de Stichting:
Het bieden van en in stand houden van huisvesting, ruimten en zalen ten
behoeve van christelijke, charitatieve, maatschappelijke, culturele activiteiten
en andere doeleinden van algemeen nut en het verrichten van alle andere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.
Beleid
Het bestuursbeleid is erop gericht het zo goed mogelijk in stand houden van
het gebouwencomplex Parkstraat 3 te Velp, opdat diverse personen, groepen,
verenigingen en instellingen binnen de plaatselijke bevolking en directe
omgeving onderdak kunnen vinden voor diverse activiteiten op sociaal,
cultureel en maatschappelijk gebied, passend binnen de doelstelling van de
Stichting.
Renovatie en Financiering
Het in stand houden van het gebouw en het (laten) verrichten van het
noodzakelijk onderhoud wordt gefinancierd uit de opbrengsten van verhuur
van de beneden- en de bovenverdieping.
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Beloning
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet. Alleen de werkelijk
gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
ANBI
De Stichting is door de Belastingdienst in Heerlen aangewezen als ANBIinstelling (= algemeen nut beogende instelling). Dit houdt in dat donaties aan
de Stichting aftrekbaar zijn als gift bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Geschiedenis
De Stichting kreeg in 2006 het beheer over het gebouw; de eerste twee jaren is
er aanzienlijk geïnvesteerd in inrichting en renovatie en er heeft het bestuur
ook zelf de nodige werkzaamheden verricht om het gebouw geschikt te maken
voor het beoogde gebruik.
De eigenaar, de Protestantse Gemeente Velp,verstrekte een lening van
€ 185.000 om de verbouwings- en inrichtingskosten te betalen. Daarnaast
hebben een 75-tal betrokken gemeenteleden door middel van éénmalige
schenkingen en toegezegde jaarlijkse donaties gedurende de eerste 5 jaren
ruim € 100.000 bijgedragen in de kosten van renovatie. Met name de
benedenverdieping moest behoorlijk gerenoveerd en heringericht worden.
Dankzij een zorgvuldig financieel beleid, de donaties en schenkingen van
betrokken gemeenteleden en de opbrengst uit verhuur aan twee huurders
(Parkstaete Zalencentrum V.O.F. voor de benedenverdieping en
Evangeliegemeente De Deur voor de bovenverdieping), dit gedurende de
eerste 5 jaren na ingebruikneming van het gebouw, is het bestuur erin geslaagd
om begin 2012 de geldlening van de PGV volledig af te lossen.
Helaas heeft de huurder van de bovenverdieping, de Evangeliegemeente De
Deur, het pand na gebruik van 5 jaar, elders onderdak gezocht. Tot nu toe is
hiervoor nog geen nieuwe huurder gevonden en wordt deze verdieping slechts
incidenteel gebruikt. De Stichting is naarstig op zoek naar een nieuwe huurder
en heeft hiervoor ook een makelaar benaderd.
Orgel
Het aanwezige Leeflang-orgel van de voormalige Parkstraatkerk werd niet meer
gebruikt en heeft een aantal jaren te koop gestaan. Onlangs is het verkocht aan
een Katholiek Opleidingscentrum van de Jezuieten-orde in Lissabon (Portugal).
Een vertegenwoordiging namens het bestuur is in november 2013 afgereisd
naar Lissabon om aanwezig te zijn bij de inwijding en weer in gebruik neming
van dit orgel. Ze hebben zich ervan kunnen overtuigen dat het orgel weer een
goede en waardige bestemming heeft gekregen.
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De verwachting is, dat de verkoopopbrengst van het orgel en de continuering
van verhuur van de benedenverdieping aan Parkstaete Zalencentrum de
Stichting in staat stelt de eerstkomende paar jaar het noodzakelijke onderhoud
aan het gebouw te laten verrichten.
Uiteraard blijven donaties zeer welkom en zal een nieuwe huurder voor de
bovenverdieping gevonden moeten worden om het hele gebouwencomplex
ook op langere termijn in stand te houden.
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