
 

ANBI Openbare Publicatie Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) 

Algemene informatie 
Statutaire naam   Stichting Grote Kerk Wageningen 
Ook genoemd (handelsnaam)  Grote Kerk Wageningen/SGKW 
Website     www.grotekerkwageningen.nl 
Statutaire zetel    Wageningen  
KvK nummer    69779031 
RSIN     858008713 
Rabobank    IBAN NL70RABO0323368859 
Vestigingsadres    Markt 1, 6701 CX Wageningen 
Postadres     Beatrixlaan 12, 6706 AX Wageningen 
 
Doelstelling 

 De belangrijkste taak van de SGKW is het beschikbaar stellen van de Grote Kerk Wageningen voor 
diverse activiteiten, waardoor het kerkgebouw een centrale, samenbindende functie voor de 
gehele lokale samenleving biedt. Daarbij wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk de "waardigheid" 
en de monumentale, kerkelijke en maatschappelijke status van de Grote Kerk Wageningen in acht 
genomen. De Grote Kerk Wageningen blijft in stand als kerkgebouw voor de geloofsbelijdenis van 
de PGtW. 

 Het doel is om door de beschikbaarstelling van de Grote Kerk Wageningen, inkomsten, en met 
name huurinkomsten, te genereren waarmee de SOGK financieel kan worden ondersteund bij het 
behoud van de Grote Kerk Wageningen en hun andere doelstellingen.  

 Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Organisatie en bestuurssamenstelling 
Aantal bestuursleden: 4 
Raad van Toezicht met 3 leden  
Geen directie/dagelijks bestuur 
Geen persoon in (loon)dienst, wel inhuur op basis van overeenkomst van opdracht. 
 

Namen van de bestuurders  

 mr P.H.N. (Piet-Hein) van Spanje, voorzitter  

 Dr.Ir. P.W.J.R. (Petra) Caessens, secretaris  

 F.J.H.G. (Frits) Huijbers, penningmeester  

 R. (Remco) Zuijdgeest, bestuurslid gebouw en beheer 
 

 Namen leden Raad van Toezicht 

 W.J.J. (Wout) Kruidenier 

 G.B. (Gerard) Beltman 

 G. (Gijs) van Reenen  
 

Beloningsbeleid 
De bestuurders en leden RvT ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  
 
Stukken 

 Vastgestelde beleidsplan 2019-2021 
 
Financieel 

 Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2019 

 Jaarrekeningen inclusief jaarverslag: 2018 

 Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 2017 

 Financiële verantwoording: 2017  

https://grotekerkwageningen.nl/wp-content/uploads/2019/01/SGKW-Beleidplan-ANBI-aanvraag-04-12-2018.pdf
https://grotekerkwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Publicatie-tbv-website-2019-jaarverslag-verkorte-jaarrek.pdf
https://grotekerkwageningen.nl/wp-admin/upload.php?item=950
https://grotekerkwageningen.nl/wp-content/uploads/2019/01/Jaarverslag-2017-def.pdf
https://grotekerkwageningen.nl/wp-content/uploads/2019/01/15890-Stichting-Grote-Kerk-Wageningen-Jaarrekening-2017.pdf

