
Bestuursverslag 2021 Fundatie voor Hervormden Tubbergen 

Het primaire doel van de Fundatie is: 

A De instandhouding en versterking van het protestantse leven 

B Het steunen van protestantse organisatie 

C Het doel trachten te bereiken door het best mogelijke beheer en   

   uitbreiding van de bezittingen en het vermogen 

 

Het bestuur vergaderde in 2021 drie maal en er is een heisessie gehouden 

om samen over de veranderingen die gaande zijn te spreken. 

De belangrijkste besluiten hadden o.a. betrekking op de volgende zaken: 

1 Subsidie aanvragen en toekenningen 

2 Vaststellen jaarrekening ,begroting, beleidsplan’ 

3 Mutaties in het bezit 

5 Ontwikkelen omtrent de leefbaarheid op het platteland 

6 Samenwerking protestantse kerken 

Per 31 december 2021 bedroeg het bezit 152.93.03 ha 

 

Het aantal zakelijke relaties is 33 (families/bedrijven en personen)’ 

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld: 

Dhr. Dr. Ing. M. Verbeek (voorzitter)’ 

Mevr. R. Broeze-v.d. Kolk (secretaris/penningmeester) 

Dhr. G Hendriksen 

Dhr. Drs L.P. Heukels 

Dhr. Mr. J.A. Holsbrink 

Dhr. Mr. W. van Leussen 

Mevr. Drs. A.G.J. van den Nieuwboer 

Dhr. E. Riefel 

Als rentmeester fungeerde Dhr .Ing. G.A. Luchtenbelt 



Beleidsplan 2022 

FUNDATIE VOOR HERVORMDEN TE TUBBERGEN 

Ontstaan: Omstreeks 1850 liep het aantal protestanten wonende in Noord-

Oost-Twente- zeer sterk terug 

Ds. R. Hattink, predikant van de Hervormde gemeente te Tubbergen vreesde 

voor het voortbestaan van zijn gemeente. 

Hij zamelde gelden in om voor een protestantse burger wat te kunnen 

betekenen. 

Hij kocht onder andere landerijen waarop zich agrarische ondernemers van 

protestantse huize konden vestigen 

Hij bracht de verworven gelden en goederen samen in een Fundatie, die in 

1855 notarieel is opgericht. 

De stichtingsakte dateert van 6 september 1855. Artikel 1 van de 

toenmalige statuten luidde als volgt: 

“De Fundatie voor hervormden te Tubbergen is een zedelijk lichaam voor 

onbepaalden tijd daargesteld ten doel hebbend om door vrijwillige 

bijdragen,schenking,renteloos voorschot van tenminste een(1) honderd 

gulden tegen twee procent ,s jaars een fonds bijeen te brengen tot 

daarstelling van een kapitaal het welke zal strekken tot instandhouding en 

uitbreiding der Hervormde Gemeente van Tubbergen door aankoop van 

onroerende goederen en stichten van kleine woningen voor de arbeidende 

klasse waarvan de renten moeten dienen om daaruit het bestaan van een 

onderwijzer te Tubbergen,behorende tot een der protestantse 

kerkgenootschappen te verzekeren” 

Om deze fundatie te besturen worden een aantal commissarissen benoemd. 

DOELSTELLING: 

In 2005 werden de statuten aangepast om ook de 21e eeuw de 

oorspronkelijke doelstelling vorm en inhoud te geven 

In 2021 zijn de statuten aangepast vanwege de nieuwe regels van de wet 

bestuur en toezicht 

 

De doelstellingen zijn als volgt te verdelen: 

A instandhouding en versterking van het protestantse leven 



B het steunen van protestantse organisaties’ 

C Het doel trachten te bereiken door het best mogelijke beheer en uit- 

    breiding van de  bezittingen en het vermogen. 

D Het bevorderen van de doelstellingen tracht de Fundatie te bereiken door: 

- Het verstrekken van leningen en adviezen’ 

- Het geven van borgstellingen, garanties en subsidies 

- Het geven van ondersteuningen zoals het bestuur dit gewenst acht. 

  

 HET BESTUUR 

De Stichting Fundatie voor Hervormden wordt bestuurd door minimaal 5 

commissarissen, welke door hun specifieke kennis en deskundigheid 

worden aangezocht en zijn herkenbaar in diverse maatschappelijke 

geledingen van het protestantse deel van de samenleving. 

De commissarissen worden voor het beheer van de bezittingen bijgestaan 

door een rentmeester. 

BEHEER VAN HET VERMOGEN 

Het vermogen wordt op basis van de doelstellingen zo optimaal mogelijk 

beheerd. 

Getracht wordt een rendement te realiseren om de opbrengsten, naast de 

instandhouding van het vermogen, ook protestants kerkelijk leven te 

ondersteunen, in de breedste zin van de hierboven genoemde 

doelstellingen. 

 

DE INKOMSTEN VAN DE FUNDATIE 

De inkomsten bestaan uit onder andere huur, pacht, canons van erfpachters 

en renten van gelden. 

BESTEDING VAN DE GELDEN 

Wij voeren een actief beleid om kerken, personen en instellingen van 

protestantse huize zowel in Tubbergen alsmede in Noord-Oost Twente zowel 

op financieel dan wel materieel gebied, passend binnen de kaders van de 

doelstellingen te ondersteunen. 

 

 



BELEIDSACCENTEN in 2022: 

Naast de lopende zaken zullen de hierna te noemen punten extra aandacht 

en inzet vragen: 

- In samenwerking met diverse instanties een actieve rol spelen bij de 

plattelandsontwikkeling 

- Trachten om missionaire initiatieven vorm en inhoud te geven 

- Gevraagd en ongevraagd personen en instellingen moreel, financieel 

en materieel te ondersteunen. 

- Via kavelruil(intern en extern) en aankoop van landbouwgrond de 

positie van onze (erf) pachters te verbeteren. 

- De mogelijkheden onderzoeken om startende ondernemers te 

ondersteunen. 

- Initiatieven ontwikkelen om de oorspronkelijke doelstellingen op een 

eigentijdse wijze vorm en inhoud te geven 

- De mogelijkheden onderzoeken om de gemeenschapszin te 

stimuleren. 

- Stimuleren om meer jongeren te betrekken bij de kerk 

- Initiatieven ontwikkelen om meer samenwerking te bevorderen in de 

“kleine kring” 

 


