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STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN 
 
 
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft ter verwezenlijking van een aantal van haar 
specifieke doelstellingen de navolgende stichtingen (hierna te noemen: geconsolideerde 
stichtingen) opgericht; 
 
Stichting Der Aa-kerk Groningen, rsin 802249620 
Doelstelling: De instandhouding van de beschermde monumenten en in het bijzonder van de 
Der Aa-kerk te Groningen met haar inventaris, als monument van kerkelijke bouwkunst. 
 
Stichting Dr. P.H. Wijkfonds, rsin 812194780 
Doelstelling: het behoud en kwalitatief herstel van kerkhoven in de provincie Groningen, bij 
voorkeur behorende bij romaanse en romano-gotische kerken van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. 
 
Stichting Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema, rsin 803019427 
Doelstelling: Het bevorderen van de belangstelling voor historische kerkgebouwen in de 
provincie Groningen en de instandhouding daarvan in de ruimste zin. 
 
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds, rsin 805052859 
Doelstelling: de ontwikkeling van het geestelijk en maatschappelijk leven in de provincie 
Groningen te bevorderen door het verlenen van steun aan het werk van de te Groningen 
gevestigde stichting: Stichting Oude Groninger Kerken. 
 
Stichting Van Tuikwerd Fonds, rsin 814594839 
Doelstelling: het instandhouden van het cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het 
wekken van belangstelling daarvoor in het algemeen en voor de stichting: Stichting Oude 
Groninger Kerken in het bijzonder. 
 
Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds, rsin 816880578 
Doelstelling: het instandhouden van klokken en orgels in de provincie Groningen en het 
wekken van belangstelling daarvoor in het algemeen en voor de stichting: Stichting Oude 
Groninger Kerken in het bijzonder. 
 
Stichting Johannes Borchardt, rsin 817958010 
Doelstelling: het verwerven en in stand houden van roerende zaken, welke van belang zijn 
voor de kerkelijke geschiedenis en kunst in de provincie Groningen en het wekken van 
belangstelling daarvoor in het algemeen en het wekken van belangstelling voor de stichting: 
Stichting Oude Groninger Kerken in het bijzonder.  
 
Stichting Ausema-de Jong Fonds, rsin 822710444 
Doelstelling: het financieel ondersteunen van de instandhouding en het beheer van 
kerkhoven in de provincies Friesland en Groningen in het algemeen, en die van Borgsweer 
en Wijnjewoude in het bijzonder, opdat het aanzien van deze kerkhoven op een acceptabel 
niveau zal komen en blijven, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Het in standhouden 
en beheren van monumentale familiegraven van de oprichters, het familiearchief en de 
daartoe behorende goederen. 
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Stichting Terug naar het begin, rsin 850219279 
Doelstelling: het bevorderen van het kunstzinnige- en culturele klimaat in de provincie 
Groningen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Adres 
De adressering en de contactgegevens van de geconsolideerde stichtingen zijn gelijk aan 
die van de Stichting Oude Groninger Kerken: 
Coehoornsingel 14 
9711 BS te Groningen 
telefoon 050-3123569 
e-mail: info@groningerkerken.nl 
 
Bestuur 
Het bestuur van de geconsolideerde stichtingen wordt gevormd door de leden van het 
bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken, zie bijlage c. van de jaarstukken van de 
Stichting Oude Groninger Kerken (www.groningerkerken.nl). 
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 
 
Beleidsplan 
De uitvoering van de doelstelling van de geconsolideerde stichtingen is opgenomen in het 
beleidsplan van de Stichting Oude Groninger Kerken (www.groningerkerken.nl). 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de geconsolideerde stichting worden jaarlijks verantwoord in de 
jaarstukken van de Stichting Oude Groninger Kerken onder hoofdstuk 4 Werkplan en 
prestatie-indicatoren (www.groningerkerken). 
 
Jaarstukken 
In de jaarstukken van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn opgenomen de balans- en 
staat van baten en lasten van de geconsolideerde stichtingen (www.groningerkerken). 
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