2016.


De naam:
Stichting Klank en Beeld Pijnacker



Het RSIN of het fiscaalnummer:
8101.04.994



De contactgegevens:
Secretariaat: de heer A.N. Groenewegen, Groendaal 1, 2641 LN Pijnacker,
telefoon 015 – 369 44 95



De bestuurssamenstelling:
Voorzitter: de heer mr. drs. J. de Prieëlle
Secretaris: de heer A.N. Groenewegen
Penningmeester: de heer J. Noort
Lid: de heer H.J.M. Doodeman



Het beleidsplan:
De instandhouding en exploitatie van de in 2001 herbouwde Scheve Toren gevestigd
Koningshof 3a te Pijnacker.
De toren is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangewezen als officiële locatie voor
het voltrekken van een burgerlijk huwelijk. Deze ruimte wordt daartoe zo vaak als
mogelijk en gewenst is, verhuurd.
Ook kan de ruimte worden gebruikt als ruimte voor kleine recepties en vergaderingen.



Het beloningsbeleid:
Er is geen personeel in dienst.



De doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel het behoud, de verfraaiing en eventueel de uitbreiding
van voor de gemeente Pijnacker beeld- en sfeerbepalende objecten met een hoge
culturele waarde. Zij tracht dit doel te bereiken door het verwerven van geldmiddelen,
allereerst onder de bevolking van Pijnacker en onder de in deze gemeente gevestigde
en/of werkzame bedrijven en instellingen.
2. De keuze van objecten, als bedoeld in het vorige lid, geschiedt op basis van de
verwachting dat die door brede lagen van de Pijnackerse bevolking wordt ondersteund.
Een object wordt niet gekozen indien niet ten minste vijf personen uit de
onderscheiden groeperingen van de Pijnackerse bevolking bereid zijn op uitnodiging
van het bestuur zitting te nemen in een comité van aanbeveling.



Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De ruimte in de toren is in het afgelopen jaar verhuurd voor het voltrekken van
burgerlijke huwelijken en voor het houden van vergaderingen. Daarnaast wordt de
ruimte op een aantal zondagen ook verhuurd aan de PKN Gemeente PijnackerDelfgauw voor het houden van jeugddiensten.
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Ook wordt er ruimte in- en aan de toren verhuurd aan een mobiele provider.


De financiële verantwoording:

Resultaatrekening 2016
Baten:
Giften
Rentes
Inkomsten uit verhuur
Nadelig saldo 2016

€ 1.000,-€ 581,56
€ 9422,61

Lasten:
Toev.voorziening voegwerk 2030
Kosten Bestuur
Kosten beheer en onderhoud
Bankkosten
Energiekosten

€ 4414,60
___________
€ 15.418,77

Totalen

€ 3.100,-€
501,87
€ 11.037,49
€
127,50
€
651,91
__________
€ 15.418,77

Balans per 31 december 2016
Activa
Scheve Toren
Koningshof 3a
te Pijnacker
Saldi banken
Vordering

Totalen:

€

1,--

Passiva
Voorziening voegwerk
Vooruitbetaalde huur

€ 45.141,65

€ 70.905,51
€
325,-Eigen vermogen 31 december 2016
___________
€ 71.231,51

€ 26.089,86
___________
€ 71.231,51
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