
 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

Ondergetekenden: 

a. De kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk gevestigd Dorpsstraat 59, 2712 
AD Zoetermeer en vertegenwoordigd door haar voorzitter Jan-Kees Vos en 

b. De Stichting Oude Kerk Zoetermeer, gevestigd Lyonpad 3, 2711 CG Zoetermeer en 
vertegenwoordigd door haar voorzitter Rik Buddenberg. 

 

zijn overeengekomen: 

1. Beide partijen beschouwen elkaar als strategische partners in de zin dat zij een gezamenlijk 
doel nastreven namelijk het in stand houden van de Oude Kerk te Zoetermeer als kerkgebouw 
en als cultuur-historisch monument. 
 

2. De kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk in het bijzonder de Wijkraad van  
Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de Oude Kerk als kerkgebouw en 
De Herberg.   

          

3. De Stichting Oude Kerk Zoetermeer is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Oude Kerk 
als kerkgebouw en De Herberg. Hierbij gaat het om de verhuur van de kerkzaal en de foyer en 
de bovenzalen van De Herberg t.b.v. maatschappelijke en culturele activiteiten. 
 

4. Indien met het oog op de verhuurbaarheid van de hierboven genoemde zalen vragen c.q. 
wensen leven bij de Stichting Oude Kerk Zoetermeer is het aanspreekpunt de beheerder van 
de Oude Kerk. Deze stemt de vragen en wensen op zijn beurt af met de wijkraad van 
kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor het beheer van de Oude Kerk en De Herberg.  
Het streven is erop gericht om in goed onderling overleg tot oplossingen te komen voor de 
gerezen vragen en wensen met respect voor de belangen van de Protestantse Wijkgemeente 
Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. 
 

5. Op het operationele vlak is sprake van een intensieve samenwerking tussen de Protestantse 
Wijkgemeente Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer doordat laatstgenoemde de 
beschikbare zalen in de Oude Kerk en De Herberg verhuurt t.b.v. maatschappelijke en 
culturele activiteiten en de wijkgemeente d.m.v. de inzet van vrijwilligers die activiteiten 
faciliteert. 



 

 
6. De Stichting Oude Kerk Zoetermeer is autonoom in het afsluiten van huurovereenkomsten 

voor de verhuur van zalen met verenigingen en instellingen t.b.v. maatschappelijke en 
culturele activiteiten.                         
Wel dient rekening gehouden te worden met de bestemming van de Oude Kerk als 
kerkgebouw met het oog op een passend gebruik van de zalen van de Oude Kerk en                 
De Herberg. 
In geval van twijfel neemt de voorzitter van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer contact op met 
de beheerder van de Oude Kerk voor overleg. Beide partijen hebben de intentie om hier in 
goed overleg uit te komen met respect voor de belangen van de Protestantse Wijkgemeente 
Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. 
 

7. De Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer maken 
gebruik van de Oude Kerk en De Herberg voor hun activiteiten. De wijkgemeente voor zijn 
kerkelijke activiteiten en de stichting voor zijn maatschappelijke- en culturele activiteiten.  
Er is sprake van een gemeenschappelijk agendabeheer. Voorkomen moet worden dat er 
dubbele boekingen plaatsvinden. Bij meerdere aanspraken op dezelfde zaal vindt er overleg 
plaats om dit te voorkomen en om er gezamenlijk uit te komen met respect voor de belangen 
van beide partijen. 
 

8. Eens per jaar vindt in het voorjaar, na vaststelling van de jaarrekening van de stichting, 
bestuurlijk overleg plaats tussen de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk 
en het bestuur van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer om de samenwerking te bespreken. 
Indien hier de behoefte toe bestaat, kan op verzoek van één van beide partijen tussentijds een 
informeel overleg worden afgesproken om acute zaken met elkaar te bespreken. 
 

9. De Stichting Oude Kerk Zoetermeer is een niet winst beogende instelling (ANBI). Positieve 
exploitatieresultaten worden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar na 
vaststelling van de jaarrekening ter beschikking gesteld aan de Protestantse Wijkgemeente 
Oude Kerk ter bestrijding van de onderhoudslasten van de Oude Kerk en De Herberg.           
Deze afdracht vindt plaats binnen de randvoorwaarden van een verantwoorde bedrijfsvoering 
van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. 
 
 
 
 

 



 

Zoetermeer, 1 juli 2022 

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk 
 
 
Jan-Kees Vos, 
Voorzitter 
 
 
 
Namens de Stichting Oude Kerk Zoetermeer, 
 
 
Rik Buddenberg, 
Voorzitter 

 


