
  

GEGEVENS ANBI-REGISTRATIE 

Naam  : Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk te Leiden 

Nummer KvK : 27309851 

Contactgegevens  : Nieuwstraat 18, 2312 KC Leiden 

Telefoonnummer : 06-14362816 

E-mailadres : info@vriendenhooglandsekerk.nl  

Website : www.vriendenhooglandsekerk.nl  

RSIN/fiscaal nummer  : 8189.29.273  

Aantal medewerkers : De stichting heeft geen personeel in dienst. 

Statutair bestuur  : Hans Brons, voorzitter 
  Annette Los, secretaris  
  Roel Wildemans, penningmeester  
  Cor Breukel, bestuurslid 

Statutaire doelstelling stichting : 1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van de 
Hooglandse kerk en zijn inrichting te Leiden als kerkgebouw en 
als cultuur-historisch monument. De stichting beoogt niet het 
maken van winst. 

  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud 
van de Hooglandse kerk te Leiden; 
b. het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de 
uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel en 
verbetervoorstellen van het gebouw en zijn inrichting die in 
overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
gemeente te Leiden zijn vastgesteld. 

  3. De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven 
die tot de normale exploitatie van de Hooglandse kerk behoren en 
voor rekening van de Protestantse gemeente te Leiden zijn. 

Hoofdlijnen uit Beleidsplan  : download Beleidsplan 

Beloningsbeleid  : Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun 
inspanningen.  

Activiteitenverslag  : Vanwege de coronamaatregelen hebben er in het jaar 2021 geen 
vriendenevenementen kunnen plaatsvinden, zoals een 
vriendenconcert en/of lezing, enz. Wel zijn er nieuwsbrieven aan de 
vrienden van de stichting verstuurd (mei en december).  

In 2021 waren er geen concrete doelen voor projecten van de 
Hooglandse kerk die voor een financiële bijdrage van de stichting in 
aanmerking kwamen.  

Het bestuur is vanwege de coronamaatregelen in 2021 maar 1x in 
vergadering bijeengeweest. Gebruikelijk is 2 à 3 
bestuursvergaderingen per jaar. 

Financiële verantwoording  : Financieel Jaarverslag 2021 
  Financieel Jaarverslag 2020 

 
Leiden, 2022-06 
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