Gebruik Wilhelminakerk en Stichting Willemien in oprichting
In november heeft de Algemene kerkenraad (Ak) gesproken over de plannen van de
Stichting Willemien in oprichting. De Ak had in juni j.l. uitgesproken dat het de
voorkeur heeft dat de exploitatie van de Wilhelminakerk aan die Stichting wordt
gegund, mits de haalbaarheid en redelijkheid van haar businessplan door het
College van kerkrentmeesters (CvK) en een externe organisatie zijn vastgesteld.
Het aangeboden plan van de Stichting is beoordeeld door een externe deskundige,
die ervaring heeft met dergelijke vragen vanuit de protestantse kerken in Nederland
en apart daarvan door het CvK.. Er lagen dus twee rapportages op de vergadertafel.
Duidelijk moet zijn: De Ak heeft waardering voor het werk van de kwartiermakers van
de Stichting wat betreft het denken over het beter gebruiken en exploitabeler maken
van de ruimten in de Wilhelminakerk. Toch moet zij constateren dat zowel het rapport
van de externe deskundige, als dat van het CvK, tot de conclusie komt dat het
ingeleverde plan van de stichting geen solide basis is om voor de exploitatie van de
Wilhelminakerk.
Zo zijn er teveel open eindjes met betrekking tot het realiseren van inkomsten door
diverse activiteiten, zijn de plannen inhoudelijk te vaag (geen onderliggende stukken)
en hoeft voor de uitvoering van deze plannen geen aparte rechtsvorm/stichting te
worden opgericht.
Beide rapporten en het ingeleverde plan van de Stichting liggen voor gemeenteleden
ter inzage op het kerkelijk bureau.
De Ak is naar aanleiding van de gegeven adviezen van mening dat voor de
exploitatie van een kerk nu niet als eerste mogelijkheid voor een stichting als
bestuursvorm moet worden gekozen. De ervaring in den lande leert dat de uitwerking
daarvan allerlei haken en ogen heeft en een gedegen oriëntatie vereist.
Toch willen we verder kijken en we vragen gemeenteleden en zeker ook de
kwartiermakers mee te werken aan de realisering van de te ontwikkelen
Vitaliteitsplannen van ds. Elhorst en te helpen zoeken naar mogelijkheden om de
bedachte initiatieven zoveel (als) mogelijk in te passen in de toekomstige exploitatie
van de Wilhelminakerk.
Samen met AK en CvK zal worden gesproken om te bekijken welke aanpak en welke
randvoorwaarden moeten worden meegenomen in het verdere proces dat met een
externe partner moet leiden tot een betere exploitatie van de Wilhelminakerk.
Een uitnodiging voor een dergelijk gesprek met ds. Elhorst, kwartiermakers en het
CvK is inmiddels de deur uit.
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