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3. Inleiding 
 

De familie Vredendaal, een vooraanstaande vervenersfamilie uit Vinkeveen, is tot op 
de dag van vandaag van onschatbare waarde geweest voor de Heilig Hart van Jezus kerk 
in Vinkeveen. 
 
De familie was niet alleen erg actief in de parochie, maar leverde ook een grote bijdrage  
aan het interieur van de Heilig Hart van Jezus kerk. Tussen 1915 en 1918 schonken zij  
een drietal glas-in-lood ramen aan de kerk ten behoeve van de Mariakapel. 
In de kerk staat een orgel van mevrouw Vredendaal, die gedurende haar leven  
jarenlang tijdens de vieringen in onze kerk de zangkoren op zowel haar eigen orgel  
als op het monumentale kerkorgel begeleidde. 
 
In 1982 richtten Willem en Coby Vredendaal de Stichting Vallis Pacis (Dal van vrede) op,  
met het doel zorg te dragen voor onderhoud en verfraaiing van de Heilig Hart van Jezus kerk  
en de bijbehorende pastorie. Om dit doel te realiseren, kreeg de Stichting de beschikking  
over de nalatenschap van de familie. 
 
Daarnaast werft de stichting actief gelden bij personen, bedrijven en instellingen die met de  
doelstelling van de stichting sympathiseren. 
 
 

4. Ontwikkelingen 
 

Na afloop van de in drie fasen gerealiseerde restauratie (2010-2015) handhaven we het eerder 
genomen besluit actief naar buiten toe te treden teneinde het huidig vermogen, welke is afgenomen 
door de participatie in de diverse restauraties, weer op peil te brengen. Doel van deze ontwikkeling is 
een gezonde financiële basis te creëren zodat toekomstig onderhoud gewaarborgd blijft. 
 
 
 

5. Organisatie 
 
De stichting wordt vertegenwoordigd door een bestuur van tenminste 3 en maximaal 5 leden. 
Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
De bestuurders van Stichting Vallis Pacis ontvangen geen beloning. 
 
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden conform het gestelde in de statuten artikel 12. 
 
De stichting maakt gebruik van de vrijwilligheid van de bestuurders en maakt tevens gebruik van de 
vrijwilligersorganisatie van de locatie Heilig Hart van Jezus en overige sympathisanten. 
 
 

 5.1 Doelstelling 

 

• Doelstelling 

• Werkzaamheden stichting 

• Werving fondsen 

• Beheer fondsen en vermogen 

• Besteding fondsen en vermogen 
 

a) onderhoud en verfraaiing van het kerkgebouw, in gebruik zijnde bij de Rooms-Katholieke 
Geloofsgemeenschap locatie Heilig Hart van Jezus Vinkeveen; 

b) onderhoud van de pastorie van voormelde locatie; 
c) onderhoud van de graven van de familie Vredendaal – waaronder die van de oprichter en 

diens echtgenote – op de begraafplaats van voormelde locatie; 
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 5.2 Werkzaamheden 
 

a) 1 x per kwartaal vergaderen en vastleggen in de notulen 
b) goed beheer van de financiële middelen 
c) goed beheer van het onroerend goed (verhuur en erfpacht) 
d) het organiseren van diverse markten en activiteiten ter verkrijging van financiële middelen 
e) beheren van de website voor de korte dan wel de lange termijn 
f) vaststellen en het doen van uitgaven t.l.v. het vermogen 
g) goede contacten onderhouden met het PB (Parochiebestuur), LR (locatieraad), ECVP 

(Evenementen Commissie Vallis Pacis) 

 
 5.3 Werving fondsen 

 
a) opbrengsten uit vermogen 
b) opbrengsten uit onroerend goed door verhuur en erfpacht 
c) opbrengsten uit de markten en activiteiten 
d) actief benaderen van bedrijven en fondsen die met de stichting sympathiseren 
e) actief benaderen van particulieren die met de stichting sympathiseren 

 

 5.4 Beheer fondsen en vermogen 
 

a) door het aanhouden van spaargelden 
b) door het aangaan van defensieve beleggingen 

 

 5.5. Besteding fondsen en vermogen 
 

a) op verzoek van het PB of LR een geldelijke bijdrage leveren voor onderhoud en verfraaiing 
van het gestelde onder 1. Doelstelling a) en b) 

b) op eigen initiatief van de Stichting Vallis Pacis aan het PB of LR liquide middelen beschikbaar 
stellen voor onderhoud en verfraaiing van het gestelde onder 1. Doelstelling a) en b) 

c) onderhoud van de familiegraven van het gestelde onder 1. Doelstelling c) 
 
 

6. Bijdragen / schenkingen / legaten 
 
De Heilig Hart van Jezus kerk is een rijksmonument, dat de Stichting Vallis Pacis nog generaties lang 
in stand wil houden. Parochianen, iedereen die dit monumentale kerkgebouw een warm hart toedraagt 
en diverse instanties kunnen de stichting steunen door middel van een bijdrage, schenking of legaat. 
Belangrijk is dat bij uw bijdrage, schenking of legaat, wordt vermeld dat de gelden ten goede komen 
aan de Stichting Vallis Pacis. 
Deze Stichting valt onder de Anbi regeling. 
 
 

7. Rechtsvorm / inschrijving 
 

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 41183260 en bij de 
belastingdienst onder dossiernummer RSIN 816093313. (RSIN: Rechtspersoon 
Samenwerkingsverbanden informatie nummer v/h fiscaalnummer) 
 
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk. De 
stichting is zich gehouden aan de statuten behorende bij het testament van 16 november 1982 door 
de heer Wilhelmus Vredendaal. Laatst gewijzigd op 10 juli 2008. 
De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: 

a) dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven,  
b) de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de anderen door de 

instelling gemaakte kosten,  
c) de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling.  
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Jaarlijks worden deze gegevens door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd en vervolgens 
naar de belastingdienst doorgestuurd. 
  

8. Contact 
 
Stichting Vallis Pacis 
p.a. dhr. C.J. Huijbreghs (Vz) 
Proosdijland 57 
3645 LD Vinkeveen 
info@stichtingvallispacis.nl  
www.stichtingvallispacis.nl  
  
 
 

 
  
 
 
 

 Bijlagen: 2 
 
- Statuten 
- Inschrijving Kamer Van Koophandel 

 

 

 


