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Bezoekadres (tevens postadres)
Starterstaat 7
2531 GA, ‘s-Gravenhage
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het mogelijk maken van fondsenwerving ten behoeve van de
pioniersplek in Moerwijk, Den Haag. De pioniersplek heeft tot doel een geloofsgemeenschap te
stichten in Moerwijk, Den Haag, door een positieve bijdrage aan de buurt te leveren door verbindende
activiteiten te organiseren, een leefgemeenschap op te richten en een ruimte in te richten waar ten
dienste van de bewoners van Moerwijk op creatieve en aansprekende manier vorm wordt gegeven
aan het leven met elkaar.
Beleidsplan op hoofdlijnen
De stichting draagt bij aan het realiseren van de doelstelling door fondsenwerving te doen ten
behoeve van de pioniersplek in Moerwijk. De fondsenwerving wordt gedaan door personen die daar
vanuit de pionierspost een opdracht toe hebben verkregen.
Primair verkrijgt de stichting vermogen uit fondsenwerving. Daarnaast kunnen schenkingen en acties
ook voor inkomen zorgen. De stichting heeft geen winst oogmerk. De stichting beheert het vermogen
en wendt het inkomende geld aan ten behoeve van de pionierspost.
Functies en namen van de bestuurders:
Secretaris
A.A. van der Burg
Penningmeester
S.W.N. Waleson – Strengholt
Voorzitter
E. Drewes
Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Bestuursverslag 2016
De stichting is op 1 juni 2016 opgericht. De fondsenwerving ten behoeve van de pionierspost is nog
niet in 2016 gestart omdat de besluitvorming over de voortgang van de pionierspost Geloven in
Moerwijk eerst moest plaatsvinden. Dit is in 2017 gebeurd. Als gevolg van de besluitvorming in 2017
hebben in 2016 geen activiteiten plaatsgevonden. Vanwege deze reden heeft het bestuur niet
vergaderd en zijn er geen meldingen te doen over genomen besluiten en ontwikkelingen.
Financieel Jaarverslag 2016
In 2016 hebben geen transacties plaatsgevonden op de rekening van de stichting. Reden hiervoor ligt
in de hierboven beschreven aanleiding: de fondsenwerving is niet in 2016 opgestart omdat de
besluitvorming omtrent voortgang van de pionierspost eerst moest plaatsvinden. Dit is in 2017
gebeurd.
In 2016 zijn er door de stichting Pionieren in Moerwijk geen kosten gemaakt. De kosten voor de
rekening en het beheer daarvan zijn voldaan vanuit de pionierspost Geloven in Moerwijk en vallen
daarmee buiten de scope van het jaarverslag van de stichting Pionieren in Moerwijk 1.
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De stichting Pionieren in Moerwijk is exclusief opgericht voor het werven van fondsen voor de pionierspost
Geloven in Moerwijk. De verantwoordelijkheid van bestuur en financiële verslaglegging van de pionierspost
Geloven in Moerwijk is daarmee buiten de scope van de stichting en ligt bij de Wijkgemeente Laak – Moerwijk.
Deze verantwoordelijkheid zal in 2017 overgaan naar de Commissie Haags Pionieren die valt onder de
Algemene Kerkenraad van de Protestante Gemeente te ’s-Gravenhage.

