
@SINKSEN - DE NIEUWE
PINKSTERKERK

praat, 
werk,  
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ontmoet 
&
GENIET.



@sinksen
Nieuw leven voor de Pinksterkerk

@sinksen

een visie van HeemSteeds Duurzamer



@sinksen
Betekenis @sinksen 

 

'sink-sen' 

@sinksen

Zelfstandig naamwoord

(Oud Franse) Verbastering van het getal 50 of vijftigste. 

 

 

Pinksteren herdenkt de uitstorting van de Heilige Geest 

en is de 50e dag na Pasen. 

Het woord "Pinksteren" is afgeleid van de Griekse naam 

voor het Wekenfeest, "Pentèkostè", wat “vijftig” 

betekent. In het Latijn heet Pinksteren "Quinquagesima".  

 

 

@sinksen eert de herkomst en sluit aan bij de toekomst



@sinksen
Een warme plek waar je elkaar tegenkomt. Een boeiende plek om 

het leven te vieren. Een plek waar kleine ideeën opborrelen en 

nieuwe bronnen van innovatie, inspiratie en 

saamhorigheid worden.  

 

Dat is @sinksen 

@sinksen

...een plek van ontmoeting en verbinding  

...een plek die ruimte biedt voor iedereen die ruimte zoekt 

...een plek van en voor lokale, duurzame bedrijvigheid en 

initiatieven 

...een plek die je op ideeën brengt en waar je ideeën deelt 

...een plek voor verrassende lezingen en film- of 

muziekvoorstellingen 

...een plek voor alles wat je even tot staan brengt 

...een plek waar aandacht groeit, om te geven en te krijgen 

 

@sinksen is er voor iedereen die nieuwe ideeën zoekt, die gelooft 

in samen, die groot denkt en lokaal werkt.  

 

@sinksen: stap naar binnen, raak verwonderd en werk met ons 

samen aan een duurzaam Heemstede



@sinksen
De functies van @sinksen: 7 dagen per week

@sinksen

BuurthuisTheater en muziek

Flex-werkplekken

Coöperatieve Local food market

Horeca Catering

Trouwen

OefenruimteVergaderlocatie

Repair café

Verhuur

Kooklessen

Werkervaringsplekken

#circulair

#deelmaatschappij

#lokaal #sociaal

@sinksen is bereikbaar voor iedereen: bezoekers komen met de 

fietsen, lopend of maken gebruik van onze elektrische shuttlebus van en 

naar de parkeergelegenheden op Sportparklaan / Oude Slot. Kaartjes voor 

deze e-mobilityservices zijn maximaal €1,- p.p. 



@sinksen



@sinksen
KOSTEN

@sinksen

€ 980.000
waarvan

€780.000 voor aanschaf 

€70.000 voor herinrichting  

€50.000 verduurzaming gebouw 

(isolatie, etc.) 

€40.000 overdracht 

€20.000 marketing en communicatie 

€20.000 onvoorzien



@sinksen
wijze van financieren

@sinksen

€ 980.000
plus €75.000 (50% exploitatiekosten eerste jaar) door

CERTIFICATEN coöperatie 

HeemSteeds Duurzamer 

CROWD FUNDING 

GIFTEN 

BANK(lening) 

SUBSIDIE, o.a. 



@sinksen
op basis van koop

@sinksen

Exploitatiekosten
na gunning van het pand gaan we over tot aanvraag van 

subsidie(s), zoals onderhoud van rijksmonumentale 

panden, etc. en nemen we al in deze periode het beheer 

van het pand op ons.  

Aflossing hypotheek                 €32.000 

Rente                                                €28.800 

Onderhoud                                     €26.700 

Beheer (1,5 fte)                             €52.500 

Onvoorzien                                    €10.000 

Exploitatie per jaar                   €150.000



@sinksen

@sinksen

Stakeholders



@sinksen

@sinksen

Een nieuw leven voor de 
Pinksterkerk



@sinksen

@sinksen

Organisatie en juridische 
structuur 

HeemSteeds 

Duurzamer 

U.A.

HeemSteeds 

Duurzamer 

Wonen

HeemSteeds 

Duurzamer  

Ondernemen

HeemSteeds 

Duurzamer  

Leven

Project 

@sinksen

@sinksen 

B.V. 


