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Beleidsplan van de  
 Stichting Grieks Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos 

 
 
Gegevens 

Contact adres: Westzeedijk 333, 3015AA, Rotterdam 
Postadres: Westzeedijk 333, 3015AA, Rotterdam 

 

Algemene omschrijving  

Op 2011 is de Stichting opgericht. De organisatie stelt zich als doel: 

 het initiëren, ontwikkelen en doen uitvoeren van pastoralen en culturele 
activiteiten in een kerkgebouw daarbij rekening houdende met de in dit lid 
genoemde liturgische functie van het gebouw. 

 het bouwen of aankopen, gebruiken, huren, inrichten in stand houden en 
beheren van een kerkruimte en bijhorende lokalen, bestemd voor de orthodoxe 
kerkdienst ten behoeve van de “Grieks Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos” te 
Rotterdam, ressorterend onder het Oecumenisch Patriarchaat van 
Constantinople (Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland). 

 

Geldmiddelen 

De financiële middelen die Stichting heeft om genoemde doelen te dienen, zijn 
voornamelijk afkomstig van: 
1. De geldmiddelen van de parochianen of andere mensen of organisaties bestaan uit: 
 a. bijdragen van de leden; 
 b. giften en collecten; 
 c. verkrijgingen uit erfstellingen en legaten; 
 d. overige baten. 
2. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer 

aan de Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland. 

 
Sinds 2014 is de Stichting door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling.  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een 
ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 

 

Bestuur 

De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het 
kerkgenootschap.  
Het bestaat uit: 
Ioannis Psomas – Schiedam (Voorzitter) 
Lazaros Mavridis – Den Haag (Secretaris) 
Aristeidis Tsifnas – Den Haag (Penningmeester) 

 
Activiteiten  

De Stichting Grieks Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos, onder toezicht en 
begeleiding van de Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland. 

1. Organiseert wekelijks op zondag een of meer kerkdiensten in Rotterdam. 
2. Organiseert wekelijks diverse bijeenkomsten met als doel de gemeenteleden te 

ondersteunen en te onderwijzen in hun geloofsovertuiging. 
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3. Organiseert regelmatig activiteiten die voor belangstellenden met als doel hen te 
ondersteunen in geestelijk en pastoraal opzicht. 

4. Ondersteunt diverse diaconale doelen en projecten. 
 

 

Criteria voor activiteiten 

Het programma van activiteiten moet elk jaar gecontroleerd worden van de Aartsbisdom 
van België en Exarchaat van Nederland. De Aartsbisdom verleent de machtiging voor de 
uitvoering van het programma. 

 

Vergaderingen bestuur  

Het bestuur van de Stichting Grieks Orthodoxe Parochie Agios Nikolaos zal minstens 
eenmaal per jaar bij elkaar komen en anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer 
andere bestuursleden dit gewenst achten.  

 

Financiële administratie 

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit 
jaarverslag is een weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar 
en het vermogen per ultimo. Dit verslag moet binnen 1 maanden na afloop van het 
boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de 
begroting voor het dan lopende jaar. 
Controle van de jaarstukken gebeurt in beginsel door de Aartsbisdom van België en 
Exarchaat van Nederland 

 

Beheer/Besteding van het Eigen Vermogen 

 
Het kerkgenootschap beschikt over een beperkt eigen vermogen. Dit eigen vermogen 
kan bestaan uit:  

 Stamvermogen verkregen uit legaat (via een erfenis) of schenking en al dan niet 
jaarlijks geïndexeerd op basis van inflatiecijfers afhankelijk van de gestelde 
voorwaarden die de overledene of schenker heeft bepaald in testament of 
schenkingsakte.  

 Vermogen dat benodigd is voor het doel van de ANBI. Het kerkgenootschap 
heeft onder andere een gebouw in eigendom van waaruit de activiteiten 
plaatsvinden. 

 Vermogen dat nodig is om een doel te realiseren. Dit zijn de zogenaamde 
bestemmingsreserves. 

 Vermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. De grondslag voor 
deze reserve bestaat uit de hoogte van het bedrag van 6 maanden 
uitvoeringskosten. 

 Vermogen dat vrij besteed kan worden om de statutaire doelstellingen te 
realiseren. 
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