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1. Belangrijke gegevens 
 
Naam:  Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk 
 
RSIN:  816723825 
KvK:  41127119 
 
Postadres: Nieuwe Binnenweg 23 
  3014 GB Rotterdam 
Contact: info@vriendenparadijskerk.nl  
 
Bestuur: dhr. J. de Rie    voorzitter 
  dhr. M. Blaauw-van den Bergh  secretaris 
  mevr. F.M. Groeneweg   penningmeester 
  mevr. M.C. La Rivière-Zwarts  lid 
 
IBAN:  NL34 INGB 0007 8796 88 
  t.n.v. Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam 
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2. Introductie 
 
Al sinds 1972 is de Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk actief om geld te werven voor het 
onderhoud en restauraties van de Paradijskerk. 
 
De Paradijskerk (1910) is in vele opzichten een uniek gebouw in Rotterdam. Het gebouw 
vertegenwoordigt niet alleen de vooroorlogse Rotterdamse architectuur, maar is tevens van grote 
monumentale en culture waarde. Het kerkcomplex bestaat uit de kerk, de pastorie, de (voormalige) 
dagkapel en de kosterij en bevindt zich aan de Nieuwe Binnenweg 23, 25 en 27. 
 
Het kerkgebouw heeft als enige in Rotterdam een origineel barok interieur uit het begin van de 
achttiende eeuw. Het interieur is, samen met het monumentale Verhofstad-Witte orgel (1857), 
vanuit de voormalige Paradijskerk aan de Lange Torenstraat in 1910 overgebracht naar de Nieuwe 
Binnenweg. 
 
De Paradijskerk is een van de weinige kerken in Rotterdam die dagelijks geopend is en gratis 
toegankelijk is voor publiek, voor bezichtiging, rust en bezinning. Het is een plek voor alle 
Rotterdammers. 
 
De Vrienden van de Paradijskerk helpen graag om de Paradijskerk te behouden voor de komende 
generaties. De stichting heeft al aan meerdere projecten kunnen bijdragen, zoals de restauratie van 
het Witte-orgel, de restauratie van het interieur en de restauratie van de kerktorens. 
 
 

 
 

Stucwerk op het plafond van de Paradijskerk 
Foto: © 2017 Vrienden Paradijskerk 
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3. Beleid 
 
§3.1 Statutaire doelstelling 
Artikel 2 van de statuten van de Stichting omschrijft de (lange termijn) doelstelling van de Stichting als 
volgt:  

“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de instandhouding van het 
kunstbezit van de Paradijskerk te Rotterdam, daaronder begrepen het kerkgebouw, voor de expositie 
hiervan en voor het uitgeven van publicaties hieromtrent, en al datgene wat daarmee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn.” 

 

§3.2 Visie 
De Paradijskerk (1910) is in vele opzichten een uniek gebouw in Rotterdam. Het vertegenwoordigt 
niet alleen de vooroorlogse Rotterdamse architectuur, maar is tevens van grote monumentale en 
culture waarde. De Paradijskerk heeft als enige kerkgebouw in Rotterdam een origineel barok 
interieur uit het begin van de achttiende eeuw. Ook staat hier het monumentale Verhofstad-Witte 
orgel uit 1857. De Paradijskerk is een van de weinige kerken in Rotterdam die dagelijks geopend is 
voor publiek, voor bezichtiging en bezinning. Het is een plek voor alle Rotterdammers en mensen die 
Rotterdam bezoeken. De Paradijskerk laat zien dat zij een meerwaarde voor de stad is.  
De visie van onze stichting luidt daarom:  

“De Paradijskerk is een juweel voor Rotterdam en een plek van inspiratie voor alle Rotterdammers, 
daarom moet de Paradijskerk behouden blijven.” 

 

§3.3 Missie 
De doelstelling van de stichting (zie 3.1) is in 1972 opgesteld toen de stichting werd opgericht bij 
gelegenheid van de restauratie van het Verhofstad-Witte orgel. Later is de stichting ingezet bij 
diverse onderhoudsprojecten zoals de grote restauraties van de torens (2013) en de restauratie van 
het interieur (1990-1991). De missie van onze stichting is daarom:  

“het geven van financiële steun aan restauratie- en onderhoudsprojecten van de Paradijskerk en 
bekendheid van het monument vergroten.”  

Dat doet zij door het werven van “vrienden” (en andere donateurs) en het aanschrijven van fondsen 
die subsidies kunnen verlenen. Daarnaast kunnen kleinere projecten ontwikkeld worden (zoals 
benefietconcerten of concertreeksen) om de missie te ondersteunen.  

 
§3.4 Strategie 
Om de missie van de stichting te verwezenlijken, zal gedurende de periode van dit beleidsplan 
gewerkt worden aan een tweeledige strategie: 

1. bekendmaking van de stichting en werving van donateurs; 
2. opzetten van concrete projecten en het aanvragen van passende subsidies. 

 
Donateurs en sponsors werven 
Door de werving van donateurs hoopt de stichting financiële ondersteuning te krijgen om projecten 
op te starten: 

• de stichting werft ‘vrienden’ die door een structurele bijdrage (vanaf €25,- per jaar) steun 
verlenen aan het werk van de stichting.  

• de stichting werft sponsors (bedrijven) die incidenteel of periodiek een financiële bijdrage 
verlenen aan het werk van de stichting. 

• de stichting hoopt door meer bekendheid te geven aan haar werkzaamheden ook incidentele 
donateurs te krijgen. 

Door de verspreiding van flyers en berichtgevingen op de website hoopt de stichting meer ‘vrienden’ 
te werven. 
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Comité van aanbeveling oprichten 
De stichting richt een comité van aanbeveling op dat het werk van de stichting zal promoten. De 
leden van het comité doen dit werk onbezoldigd en ontvangen geen andere vergoedingen. 
In het comité worden personen gevraagd die hun netwerk hebben liggen in de wereld van kunst, 
cultuur en de stad Rotterdam.  
 
Projecten aanwijzen 
Het bestuur van de stichting zal in samenspraak met het kerkbestuur van de Paradijskerk projecten 
aanwijzen waarvoor geld ingezameld zal worden. De projecten betreffen altijd restauratie of 
onderhoud van de Paradijskerk, of zijn ondersteunend aan het werk van de stichting (bijvoorbeeld 
een benefietconcert, publicaties, exposities van het kunstbezit, etc.). 
 
Subsidies aanvragen voor projecten 
Het bestuur van de stichting vraag subsidies aan voor projecten bij fondsen waarvan het doel van het 
project past binnen de doelstelling van het betreffende fonds.  
 
 

 
 

Het Verhofstad-Witte orgel in de Paradijskerk 
Foto: © 2017 Vrienden Paradijskerk 
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4. Organisatie 
 

§4.1 Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden (voorzitter, secretaris, penningmeester). 
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
 dhr. J. de Rie    voorzitter 
 dhr. M. Blaauw-van den Bergh  secretaris 
 mevr. F.M. Groeneweg   penningmeester 
 mevr. M.C. La Rivière-Zwarts  lid 
Bestuurders ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen. Slechts werkelijk gemaakte 
kosten (zoals printkosten, frankeerkosten, etc.) kunnen na goedkeuring van de penningmeester 
gedeclareerd worden.  
 

§4.2 Vrijwilligers 
De stichting streeft ernaar om vrijwilligers te werven voor projecten als benefietconcerten of 
andersoortige evenementen. Vrijwilligers zullen gezocht worden onder hen die de Paradijskerk 
zoeken en binnen het netwerk van wijk en de stad, zoals de buurthuizen in het Oude Westen en 
onder de bewoners. 
 

5. Financiën 
 

§5.1 Begroting 
De begroting van het lopende jaar kan men vinden op deze pagina van onze website: 
www.vriendenparadijskerk.nl/anbi 
 

§5.2 Jaarverslag en jaarrekening 
Het meest recente jaarverslag en de jaarrekening van de stichting kunt u vinden op deze pagina van 
onze website: www.vriendenparadijskerk.nl/anbi 
 


