Update Stichting Willibrord
Beste parochianen,
het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de stichting Willibrord opgericht is. Het doel van de stichting
is om de geloofsgemeenschap Willibrord te ondersteunen. Dit ondersteunen betreft het zorgen voor
een gebouw, een thuis en als nodig ondersteuning financieel van inhoudelijke zaken. Deze
inhoudelijke zaken worden uitstekend verzorgd door Norbertus en al onze vrijwilligers waaronder
onze VEPpers, mensen van diaconie en bijzondere vieringen. Zoals u kunt zien op de site van de
geloofsgemeenschap Willibrord zijn de donaties aan Stichting en Norbertus ongeveer gelijk. Tien jaar
geleden heeft de stichting de kerk gekocht van Norbertus voor € 60.000 (verplichtingen die nog
voldaan moesten worden). Daarnaast is er nu bijna € 70.000 gespaard dankzij ieders gulle gave. De
feitelijke overdracht van ons gebouw is nog niet gedaan zodat Eucharistie en woord- en
communievieringen gewoon door kunnen gaan. Deze gang van zaken is recent nog kortgesloten met
ons Norbertus bestuur die instemde met hoe het nu gaat.
Samen met de PGS zijn Jack Musters namens de locatieraad, René de Winter namens de
Hoeksteencommissie en Paul Kemps namens stichting Willibrord, in de bouwcommissie de
mogelijkheden aan het onderzoeken hoe samen in de toekomst te kunnen blijven kerken. De
afgelopen 10 jaar is er nauwelijks onderhoud gepleegd aan de Hoeksteen. In welke vorm we ook
verder gaan het zal altijd om een investering vragen en we willen geen schulden maken. Omdat de
stichting verantwoordelijk is voor het gebouw is het zeker zaak om ook aan de stichting te blijven
schenken. Ook wil ik u er nog eens op wijzen dat de stichting, evenals Norbertus, een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Normaal zijn giften aftrekbaar als ze hoger zijn dan 1% van uw
bruto inkomen. Bij een ANBI stichting geldt deze drempel niet en is uw gehele gift aftrekbaar. Zonder
dat het u meer kost zou u het belastingvoordeel extra kunnen schenken. Informatie hierover kunt u
inwinnen bij Jack Musters en ondergetekende.
We houden u op de hoogte als er keuzes gemaakt kunnen worden en stappen gezet moeten worden.
met vriendelijke groet , namens het stichtingsbestuur Willibrord,
Paul Kemps

