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Inleiding
De Stichting De Groene Punt is opgericht na de brand in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. De
Stichting streeft een aandeel bij te dragen in de herbouw van het kerkgebouw in Hoogmade. De gelden
daarvoor zullen geworven worden om de logistieke voorzieningen van de kerk te verbeteren en om
eigentijdse elementen te kunnen toevoegen.
De kerk, ontworpen door J.A. van der Laan, werd op 4 augustus 1932 geconsacreerd. Het was een
grote bakstenen zaalkerk, waarin de vlak opgaande toren van de oude kerk werd geïntegreerd. De
toren werd hiervoor ommanteld, verhoogd en kreeg een achtkante naaldspits. Op 4 november 2019
ontstond er een brand in de kerk als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Het schip is door de
brand verwoest en de toren viel van de kerk.
De taak van de Stichting De Groene Punt is om het parochiebestuur te steunen om de kerk te
herbouwen. In nauw overleg met de parochie Franciscus wil de Stichting het parochiebestuur
financieel steunen bij de herbouw en bij verbeteringen, die niet door de verzekering gedekt zullen
worden.
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1.

Missie/visie Stichting De Groene Punt

Stichting De Groene Punt is opgericht met als doelstelling het kerkgebouw en de aangebouwde
pastorie in Hoogmade te herbouwen en in stand te houden. De kerk is een gemeentelijk monument.
De kerk was gezichtsbepalend voor het dorp Hoogmade. De herbouw en instandhouding is daarom
niet alleen van belang voor de gebruikers van het kerkgebouw maar ook voor de gemeenschap van
Hoogmade en vele andere geïnteresseerden.
De Stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor de herbouw en de instandhouding van het
kerkgebouw, de pastorie in Hoogmade, teneinde de identiteit van deze gebouwen te behouden.
2.

Doelstelling en Strategie van Stichting De Groene Punt

2.1

Doelen van de Stichting De Groene Punt
a. de ondersteuning van de instandhouding en herbouw van de Onze Lieve Vrouw Geboorte Kerk
en aanhorigheden te Hoogmade (gemeente Kaag en Braassem;
b. de culturele waarde van de Onze Lieve Vrouw Geboorte Kerk en aanhorigheden mede ten
goede te laten komen aan niet-parochieel gebonden personen en instellingen in het algemeen
en inwoners van Hoogmade en omgeving in het bijzonder; alsmede
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin van het woord, een en
ander in nauwe samenstelling met de huidige eigenaren van Onze Lieve Vrouw Geboortekerk
Hoogmade (gemeente Kaag en Braassem) of haar rechtsopvolgers.

2.2

Strategie - beleidsplan
Stichting De Groene Put dient het algemeen belang door het bevorderen van de herbouw en
instandhouding en blijvend bewaren van de gebouwen van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk
te weten het kerkgebouw en de pastorie. Dit door het verwerven van vermogen middels
subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengsten van activiteiten en
overige verkrijgingen en baten. Dit vermogen zal uitsluitend worden aangewend voor het
hiervoor omschreven doel (zie 2.1). De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van
de stichting is gestald bij de Regiobank (NL87RBRB0200494848).
De hiervoor genoemde gebouwen worden beschouwd als onmisbare, gezichtsbepalende
en historische elementen in de dorpskern van het mooie Hoogmade. De stichting wil mensen
bij deze kerkelijke gebouwen betrekken, die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond
willen bijdragen aan de instandhouding ervan. De stichting zal zich, in nauwe samenwerking
met het parochiebestuur van Franciscus, die eigenaar is van genoemde gebouwen, inzetten
voor het laten uitvoeren van een duurzame herbouw en (planmatig) onderhoud.
Daarnaast is het beleid erop gericht het kerkgebouw in te zetten voor ook andere dan alleen
de kerkelijke functies. Te denken valt daarbij aan kerkveilingen, exposities, seminars,
themabijeenkomsten, crematies, niet-kerkelijke huwelijken/begrafenissen, bezichtigingen
en rondleidingen, concerten en andere activiteiten. Middels een jaarlijks op te stellen
activiteitenprogramma zal hier verder inhoud aan worden gegeven. Deze activiteiten
legitimeren het financiële beroep dat op personen en bedrijven gedaan zal worden, omdat zij
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de kerkgebouwen juist als (levend) monument willen zien. Een kerkgebouw dat waardevol is
voor geïnteresseerden binnen Hoogmade en daarbuiten.
3.

Huidige situatie en toekomstplan voor het kerkgebouw

3.1

Huidige situatie
Op maandag 4 november 2019 is de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade getroffen
door een grote brand. Hierbij werd het kerkgebouw met zijn unieke interieur grotendeels
verwoest. De verwachting is dat in maart 2020 een indicatie kan worden gegeven welke
elementen niet blijvend beschadigd zijn, als gevolg van de brand.
De kerk is verzekerd tegen herbouwwaarde, maar dat wil niet zeggen dat de verzekeraar
Donatus het geld uit zal keren. Het bedrag komt alleen beschikbaar als hetzelfde wordt
teruggebouwd.
De denktank en de bouwtechnische commissie van de parochiekern zijn plannen aan het
ontwikkelen hoe de kerk duurzaam, financieel haalbaar kan worden teruggebouwd. De
inwoners van Hoogmade willen het gebouw laten terug komen als multifunctioneel gebouw in
combinatie met appartementen, zodat het economisch haalbaar is om de onderhoudskosten
jaarlijks op te brengen.

3.2

Toekomstplan voor het kerkgebouw
Met de herbouw ontstaat eenmalig de kans om verbeteringen aan te brengen die niet gedekt
worden door de verzekeraar. Voorbeelden waar wij aan denken zijn:
Duurzame energie en lagere energiekosten
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk had veel last van vallende koude vanwege gebrek aan isolatie.
De kerk was ook gevoelig voor tocht met als gevolg hoge energiekosten. Daarnaast willen we
een stap te maken in het gebruik van duurzame energie. Verwachte investering € 150.000, tot € 250.000, Verlichting van de toren
De toren was nooit verlicht. We willen onze groene toren verlichten. De groene punt is het
meest kenmerkende gebouw van heel Kaag en Braassem. Dat willen we laten zien en daar zijn
we trots op! Verwachte investering € 10.000, - tot € 25.000, -.
Goede geluidsinstallatie
De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk heeft een akoestiek met een lange galm. Vanwege het
veelzijdige gebruik dienen voorzieningen te worden aangebracht voor een goede akoestiek en
verstaanbaarheid bij culturele evenementen, uitvaarten en kerkdiensten. Verwachte
investering € 25.000, - tot € 70.000, -.
Nieuwe indeling voor flexibel gebruik van de kerkzaal
De wens is dat Onze Lieve Vrouw Geboortekerk zal groeien naar een locatie voor activiteiten
(bijvoorbeeld crematies, vergaderzaal voor eigen gebruik, appartementen voor jongeren). Het
gebouw zal anders ingericht worden met een kleine kapel, schuifpuien (voor flexibel gebruik)
en in de pastorie zullen appartementen gerealiseerd worden. De nieuwe kerk dient voor
iedereen toegankelijk te zijn en niemand uit te sluiten. Ook goed bereikbare invalidentoiletten,
glazen puien en spreekkamers voor vrijwilligers horen hierbij. Verwachte investering €
150.000, - tot € 250.000, -.
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4.

Activiteiten van Stichting De Groene Punt

4.1

Hoe worden de doelen gerealiseerd?
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
het verzamelen van gelden.
het voeren van acties, zoals het houden van verkopingen van ingezamelde goederen of
aangeboden diensten, het opzetten van evenementen en loterijen, het organiseren van
wedstrijden en uitvoeringen.
het geven van voorlichting, zoals film-, dia- en informatiebijeenkomsten.
Het organiseren van respectievelijk begeleiden van (culturele) uitvoeringen – respectievelijk
(culturele) excursies.

a)
b)
c)
d)
4.2

Activiteiten voor het jaar 2020 en 2021
Voor het jaar 2020 (het oprichtingsjaar van de stichting) en het jaar 2021 zal eerst afgewacht
worden tot het bouwkundig onderzoek is afgerond en er helderheid is over de toekomstige
bestemming van het gebouw.
Aan de andere kant is er een risico dat bedrijven niet meer bereid zijn om te geven, als de
brand te lang geleden is. De Stichting zal samen met het parochiebestuur daar een balans in
proberen te zoeken.
De werkdoelen van 2020 en 2021 zijn:
a) Opstarten van een donateur programma voor bedrijven en individuen;
b) Ontwikkelen communicatie met de donateurs, via email en website;
c) Actieve presentatie van de stichting op de website;
d) Organiseren van een kerkveiling (september 2021) online en in het kerkgebouw;
e) Ontwikkelen van een aandenken aan de kerktoren met het koper van de kerktoren;

5.
5.1

Organisatie

Algemene gegevens
Statutaire naam:
Organisatietype:
Opgericht:

Stichting de Groene.nl
Stichting
15 juni 2020

KvK nummer:
78291089
Bankrekening (IBAN): NL87 RBRB 0200 4948
Fiscaal nummer (RSIN): 861333925
Telefoonnummer:
0640409216
Website:
www.stichtingdegroene.nl
E-mail:
secretariaat@stichtingdegroene.nl
voorzitter@stichtingdegroene.nl
penningmeester@stichtingdegroene.nl
5.2

Bestuur en vrijwilligers

De stichting heeft een onbezoldigd bestuur, op 15 juni 2020 bestaande uit vijf leden met elkaar
aanvullende competenties en netwerken, onder voorzitterschap van mevrouw Ellen Vliegervan Leijden.
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De namen van de bestuursleden zijn:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Ellen Vlieger-van Leijden
Gina van Wieringen
Merel Willemsen-Volwater
José de Vlieger-Straathof
Joost van der Meer

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers voor het verwerven van fondsen voor de
stichting of het helpen bij de organisatie van activiteiten die de stichting ontplooit. Er is een
nauwe relatie met de lokale beheercommissie en het parochiebestuur om de doelen en
prioriteiten goed in het oog te houden.
6. Financiën
6.1 Begroting 2020 en 2021
Baten (in Euro)
Giften
Donatie Charitas
Donateurs
Opbrengst kerkveiling
Verkoop koper
TOTAAL
Lasten (in Euro)
Notatiskosten oprichtingsakte
Registratie ANBI
Bankkosten
Accountantskosten
Vergaderkosten
Campagne kerkveiling
Campagne werving donateurs
Website
Organisatie kerkveiling
Inkoop koper
Kunstenaar
Te bestemmen voor Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk
TOTAAL
6.2.




20.000
5.000
250
47.000
5.000
77.250

1.200
35
500
500
1.000
2.000
2.000
500
5.000
0
4.515
60.000
77.250

Financiële verantwoording
De stichting publiceert het verslag over het boekjaar (van 1 januari tot 31 december) jaarlijks
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op de website. Deze bestaat uit:
De balans ultimo boekjaar;
De staat van baten en lasten over het boekjaar;
Een toelichting.
7

Bijlage
BRIEF NAAR BEDRIJVEN

Word vriend of sponsor van onze stichting

Waarom nodig?
Het is absoluut noodzakelijk dat de gemeenschap van Hoogmade bijdraagt aan de herbouw van Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk. Het is ondenkbaar dat een kleine gemeenschap als Hoogmade dat in haar
eentje kan bereiken. Het Bisdom Rotterdam en de gemeente Kaag en Braassem, waar Hoogmade deel
van uitmaakt, zijn ook verantwoordelijk voor de opbouw van dit gemeente monument. Daarnaast is
het particulier initiatief van onmisbaar belang. Zonder een duidelijk zichtbare betrokkenheid van
particulieren en bedrijven, zal het moeilijk zijn om te rekenen op steun het Bisdom en gemeente.
Dit laatste is de reden waarom wij tot u richten. Wij hopen dat u als persoon, bedrijf of instelling er van
te overtuigen dat u met uw steun aan onze stichting niet alleen een prachtig gebouw in Hoogmade tot
stand kan brengen, en ook kan bijdragen aan een gebouw dat een maatschappelijke en culturele
bijdrage geeft. Met een blik op de toekomst willen wij bereiken dat het gebouw, niet alleen als kerk,
en ook als een multifunctioneel gebouw opgebouwd zal worden en dienst kan doen voor
evenementen, en ook als ontmoetingsruimte voor de geloofsgemeenschap in Hoogmade en
Woubrugge. Wij beseffen dat er een lange weg is te gaan, voordat dit bereikt kan worden. Heel
belangrijk is daarbij dat wij ons gesteund weten door privé personen en het bedrijfsleven.
De Stichting wil alle middelen in het werk stellen om de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te
herbouwen. Het is ondenkbaar dat dit markante gebouw definitief uit het beeld van het Hoogmade zal
verdwijnen. De Stichting probeert haar doel te bereiken door:
- het inzamelen van geld
- het voeren van acties
- het geven van voorlichting
- het verwerven van donaties
- het verwerven van schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere giften en baten.
Wat wil de Stichting De Groene Punt met het gebouw?
Zolang het Bisdom steunt dat het kerkgebouw dienst blijft doen voor de kerkgemeenschap van
Hoogmade/Woubrugge is dit het bestaansrecht van dit gebouw. Een feit is dat buiten de
zondagmorgen het gebouw niet in gebruik is. Een uitzondering hierop zijn trouwerijen, begrafenissen
en incidentele kerkelijke plechtigheden. Naast de kerk staat een grote pastorie met ruime kamers die
vrijwel niet in gebruik zijn.
Wij willen naar mogelijkheden zoeken dat het kerkgebouw en de bijbehorende pastorie meer gebruikt
zullen gaan worden. Er moet naar een exploitatie worden gezocht die profijtelijk is voor beide
gebouwen. Willen wij daar mogelijkheden voor scheppen, dan zullen er de nodige aanpassingen
moeten plaatsvinden. Als die zaken gerealiseerd kunnen worden dan beschikken wij over een gebouw
dat multifunctioneel inzetbaar zal zijn. Aarzel niet en meld u aan als vriend van onze Stichting en vul
het aanmeldingsformulier in en stuur het op. Lees eerst de financiële informatie die u ook op deze
pagina aantreft. Het bestuur is bereid met u in contact te treden, als u vragen of suggesties heeft.
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Heeft u vragen? Wilt u eerst graag de mogelijkheden bespreken? Hier vindt u de contactgegevens van
de bestuursleden.
Vriend of sponsor worden?
Onze stichting heeft vaste donateurs (‘Vrienden’) die toegezegd hebben jaarlijks een donatie te doen.
Voornamelijk dankzij deze Vrienden kan de stichting de opbouw van de Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk financieel blijven ondersteunen.
U kunt Vriend van de stichting worden door het aanmeldformulier (klik hier) in te vullen en op te
sturen. De minimale bijdrage is € 25,00 per jaar. Alle giften zijn gunstig aftrekbaar van de inkomstenof vennootschapsbelasting. Het is gunstiger als u via een onderhandse akte vastlegt minimaal 5 jaar
lang achtereen een schenking te doen. Wij gebruiken hiervoor een standaard overeenkomst van de
belastingdienst. Op ons aanmeldformulier kunt u aangeven of u een onderhandse akte wilt afsluiten of
niet. In het geval van een onderhandse akte neemt onze penningmeester contact met u op.
Zie onderstaand stuk over belasting voordeel voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift.
Alle Vrienden van de stichting ontvangen tegen het eind van het kalenderjaar onze jaarlijkse
nieuwsbrief met een betalingsherinnering en worden via e-mail op de hoogte gehouden van onze
activiteiten.
De Stichting is onafhankelijk van het kerkbestuur en het bisdom. Uw giften worden gegarandeerd
besteed aan de opbouw en het onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie van de Onze Lieve
Vrouw Geboortekerk in Hoogmade.
Belasting voordeel
Stichting De Groene Punt Hoogmade is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), met de kwalificatie "cultuur", onder fiscaal nummer 861333925.
Een ANBI instelling mag gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat is bijvoorbeeld bij: erven,
schenken en giften. Schenkingen en giften waarvoor bij onderhandse of notariële akte een verplichting
voor minstens vijf jaren wordt aangegaan zijn volledig aftrekbaar. Bij incidentele schenkingen en giften
heeft u wel te maken met het “drempelbedrag “.
Een ANBI instelling heeft bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting
voor erfenissen en schenkingen te worden betaald die de instelling voor algemeen belang gebruikt.
De Stichting heeft ook de status "cultuur" toegewezen gekregen. De extra stimulans die de
belastingdienst biedt onder de Geefwet 2012 aan culturele ANBI's is van toepassing.
Bij een gift of schenking aan onze stichting mag voor de fiscale aftrek, het bedrag door de
gever/schenker worden vermenigvuldigd met de factor 1,25. Dus bij voorbeeld: € 1000,- geven of
schenken is voor de gever/schenker € 12.50,- fiscaal aftrekken! Dit tot een maximum aan giften/
schenkingen van € 5000,- per jaar. Meer dan € 5000,- is ook aftrekbaar, maar het meerdere boven de
€ 5000,- mag niet met factor 1,25 worden verhoogd.
Ook de aftrek bedrijfsgiften is onder de Geefwet 2012 verruimd. Er mag nu liefst 50% van de fiscale
winstbedragen met een maximum van € 100.000, - worden gegeven. Voor de vennootschapsbelasting
geldt nu hier een vermenigvuldigingsfactor van 1,50 tot een maximum van € 5000,- per jaar. Er kan dus
maximaal € 2500,- extra in aftrek worden gebracht.
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