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1 Voorwoord 
Het jaar 2009 stond voor het grootste deel in het teken van de restauratie van het kerkgebouw aan 

de Wilhelminastraat te Oosterbeek 

 

Aan het begin van het jaar overheersten nog de zorgen om de wijze waarop de instandhouding van 

het kerkgebouw gewaarborgd moest worden. Gedurende 2008 was de financiële positie van het 

Fonds, als gevolg van de door de wereldwijde crisis veroorzaakte daling van de waarde van het 

belegde vermogen, ernstig verslechterd. Daarnaast werd eind juni 2008 een subsidieaanvraag door 

de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten afgewezen. Deze subsidie had de 

zo nodige restauratie van het gebouw (groten)deels moeten bekostigen. 

 

Wel was op 25 november 2008 een herziene subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Bovendien werd tijdens een door de Commissie 

Fondsenwerving georganiseerde middag op 17 april 2009 (waarop ook het lustrumboekje 

"Oosterbeek in het begin van de 20e eeuw" werd gepresenteerd) contact gelegd met de Provincie 

Gelderland, waar ook de mogelijkheid van subsidiëring geopperd werd. Maar tot 1 juni was er nog 

geen duidelijkheid over een restauratie in 2009. 

 

Hoe veranderde dit alles in de zomer. Tot grote vreugde van het bestuur werd de herziene 

subsidieaanvraag door de inmiddels tot Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hernoemde dienst 

goedgekeurd. Op 3 juni ontving een delegatie van het bestuur tijdens een feestelijke bijeenkomst bij 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort de beschikkingsbescheiden. Terwijl bestuur 

en architect bezig waren met de afronding van de aanbestedingsdocumenten, kwam eind juli het 

bericht dat ook Gedeputeerde Staten van Gelderland voornemens waren een subsidie toe te kennen. 

 

Zo werd de tweede helft van 2009 een drukke tijd van aanbesteding, onderhandeling en vergadering. 

Op 15 november werd de definitieve opdracht voor de restauratie van het exterieur aan de 

geselecteerde en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed goedgekeurde aannemer gegeven. 

Op 15 december werd na invulling van enkele details in overleg met de Kerkeraad de opdracht voor 

de restauratie van het interieur aan dezelfde aannemer gegeven. Bij het schrijven van dit voorwoord 

is de restauratie begonnen. Het gebouw is dicht, de steigers staan om de toren. 

 

De start van de restauratie was tegelijk ook een afsluiting. Zowel van de jarenlange voorbereiding, 

plannenmakerij en financiële verkenningen als ook van de bestuurstermijn van twee bestuurders die 

hier een grote bijdrage aan hebben geleverd. Na 14 respectievelijk 15 jaar nam het bestuur afscheid 

van haar voorzitter Aad Cattel en haar secretaris Rienk Arnold. De heren Cattel en Arnold hebben 

onder andere gezorgd voor de aanwijzing tot monument en het opstellen van de subsidieaanvraag bij 

de Rijksdienst. 

Het bestuur is beide heren zeer dankbaar voor alles wat zij voor het Fonds hebben gedaan. 
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Het is te vroeg om te stellen dat de toekomst van het gebouw is zeker gesteld. Maar met de lopende 

restauratie is een belangrijke stap in die richting gezet. 

 

 

Oosterbeek, 25 januari 2010 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter  
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 
Het bestuur vergaderde in 2009 zes keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) 16 januari (125), 13 mei (126), 16 juni (127), 2 oktober (128), 13 november (129) en 23 

december (130). 

 

Verder vergaderde het bestuur drie keer samen met een delegatie van de Kerkeraad, te weten op 20 

februari, 15 mei en op 17 juni. 

2.2 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond per 1 januari 2009 uit de volgende personen: de heer Aad Cattel (voorzitter), de 

heer Rienk Arnold (secretaris), de heer Cor Holsbeeke (penningmeester), de heer Frank Croon 

(vertegenwoordiger namens Kerkeraad) en de heer Eric Zinger. 

 

In de vergadering van 13 mei nam de heer Rienk Arnold afscheid van het Fonds. De heer Arnold was 

lid van het bestuur sinds 1 november 1992 en sinds 19 mei 1995 secretaris. Het secretariaat werd 

overgenomen door de in dezelfde vergadering tot het bestuur toegetreden heer Richard de Groot. 

 

In de vergadering van 2 oktober nam de heer Aad Cattel afscheid van het Fonds. De heer Cattel was 

lid van het bestuur sinds 1 november 1992 en sinds 7 november 1994 voorzitter. Zijn voorzitterschap 

werd overgenomen door de heer Frank Croon, die daarmee automatisch aftrad als 

vertegenwoordiger van de Kerkeraad. 

 

Het bestuur was verheugd in de vergadering van 13 november als nieuwe vertegenwoordiger van de 

Kerkeraad te kunnen verwelkomen als haar lid de heer Cees de Monchy. 

 

Op 25 november nam het bestuur tijdens een diner, waarbij ook de partners van de bestuursleden 

aanwezig waren, afscheid van de heren Cattel en Arnold. De voorzitter memoreerde in een korte 

toespraak de zeer grote verdienste van beide heren voor het Fonds. Met name aan de voorbereiding 

van de restauratie hebben de heren een grote bijdrage geleverd. De heer Arnold heeft daarnaast een 

belangrijke bijdrage geleverd met het in 1996 vernieuwen van de statuten van het Fonds. 

 

Per 31 december bestond het bestuur derhalve uit de volgende personen: de heer Frank Croon 

(voorzitter), de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Cor Holsbeeke (penningmeester), de heer 

Cees de Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkeraad) en de heer Eric Zinger. 

 

Vermeld dient nog te worden dat het bestuur in 2010 een opvolger zal moeten vinden voor de heer 

Holsbeeke, die bij zijn herbenoeming in 2008 heeft aangegeven eind 2010/begin 2011 terug te willen 

treden. 
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2.3 Commissies 

2.3.1 Commissie Fondsenwerving en Communicatie 
In 2009 zette de in de tweede helft van 2008 samen met de Kerkeraad gevormde Commissie 

Fondsenwerving en Communicatie haar werkzaamheden voort. 

 

Het doel van de commissie is het inzamelen van fondsen ten behoeve van de restauratie en de 

herinrichting van het Remonstrantse kerkgebouw. In haar naam brengt de commissie tot uitdrukking 

dat het niet alleen om geld gaat, maar ook om betrokkenheid van mensen van binnen en buiten de 

Remonstrantse gemeente. 

 

De commissie bestond in eerste instantie uit de volgende personen: de heer B. Ullman, mevrouw M. 

Hemstede-Van Eck en de heer E. Zinger (namens het Fonds). In de loop van 2009 -met name rondom 

de hierna genoemde bijeenkomst op 17 april- groeide deze commissie uit tot een groep van maar 

liefst 13 enthousiaste mensen. Aan het eind van jaar, na afronding van diverse activiteiten, telde de 

commissie 10 medewerkers. 

 

De commissie heeft zich allereerst gericht op het organiseren van een bijeenkomst op 17 april 2009, 

waarmee het belang van restauratie en herinrichting van het kerkgebouw nadrukkelijk werd 

onderstreept. Belangrijk was daarbij de aanwezigheid en het optreden van een drietal bestuurders: 

gedeputeerde cultuurhistorie mevrouw Van der Kolk, de Renkumse burgemeester Gebben en 

burgemeester Petter van Woudrichem, tevens voorzitter van de landelijke task force kerkgebouwen. 

Op de bijeenkomst werd ook het boekje "Oosterbeek in het begin van de 20e eeuw" gepresenteerd. 

Er waren zo’n 80 mensen aanwezig, ongeveer gelijkelijk verdeeld naar buren, gemeenteleden en 

anderen. 

 

Na het goede nieuws van de toekenning van de rijkssubsidie en de constatering dat er meer nodig 

was, heeft de commissie in juni 14 fondsen en instellingen aangeschreven op basis van advies van 

derden en het fondsenboek. Van 10 fondsen werd een afwijzing ontvangen, 4 fondsen reageerden 

(veelal in het najaar) positief: 

 de Stichting A.C. van Deventer te Oosterbeek stelde € 23.000 ter beschikking voor de 

voorzetramen 

 de Maatschappij van Welstand doneerde € 10.000 

 de Stichting MCDH te Amsterdam doneerde € 1.500 voor de vloerbedekking 

 de Loge de Geldersche Broederschap doneerde € 1.000 

 

De provinciale subsidie van € 211.000,- mag zeker op het conto van 17 april geschreven worden. Er is 

toen met name bij de gedeputeerde het (juiste!) beeld gewekt, dat het niet alleen om een historisch 

waardevol gebouw gaat, maar ook om een levende gemeente en omwonenden die daarop 

betrokken zijn. 

 

Zeer verrassend en verheugend waren ook de particuliere giften met een waarde van in totaal maar 

liefst € 17.000. Enkele tientallen mensen van binnen en buiten de gemeente droegen hier aan bij. 
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De commissie ondersteunde dit geheel op uitgekiende momenten (17 april, toekenning rijkssubsidie 

in juni, aankondiging start restauratie in december) met communicatie in de vorm van berichten in 

de regionale en plaatselijke pers, de website van de remonstrantse gemeente en in de Van Stilte en 

Strijd. Onder verantwoordelijkheid van de commissie werden met administratieve ondersteuning van 

een gemeentelid de particuliere gevers en geefsters bedankt. 

 

Aan het eind van het jaar zorgde de commissie voor een eigen inbreng bij de oudejaarsherberg, in de 

vorm van een kleine veiling en een gedicht ter gelegenheid van het tijdelijk afscheid, dat ook werd 

voorgelezen aan het slot van “afscheidsdienst” op 3 januari 2010. 

 

Het komende jaar zal de commissie –voor zover nodig- zich blijven richten op het inzamelen van 

gelden voor restauratie en herinrichting. Dat zal meer dan in het afgelopen jaar gekoppeld zijn aan 

concrete doelen zoals bijvoorbeeld het orgel of andere niet-subsidiabele interieuronderdelen. 

2.3.2 Bouwcommissie 
Het moge evident zijn dat het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden een zeer regelmatig 

overleg tussen het Fonds als opdrachtgever en de architect en zo nodig de hoofdaannemer vergt. Dit 

is nodig om, als eigenaar van het gebouw, goed geïnformeerd te blijven over de werkzaamheden aan 

het gebouw en kosten en voortgang te kunnen bewaken. Ook moet er, wanneer zich in het werk 

problemen voordoen, op korte termijn beslissingen genomen kunnen worden om te verhinderen dat 

het werk stilvalt. 

 

Hiertoe heeft het Fonds in haar vergadering van 16 juni een Bouwcommissie ingesteld bestaande uit 

de heren Frank Croon en Eric Zinger. De heer Cor Holsbeeke zal aan bouwvergaderingen deelnemen 

wanneer er specifiek financiële zaken zijn te bespreken. Het Fonds heeft, gelet op het feitelijke 

mede-belanghebbende, de Kerkeraad uitgenodigd ook een vertegenwoordiger in de Bouwcommissie 

te benoemen. Namens de Kerkeraad is lid de heer Herrie Vermeij. 

 

De Bouwcommissie voert periodiek overleg met de hoofdaannemer. Verslaglegging hiervan vindt 

plaats door de architect van het Fonds, de heer Gerrit Bouwhuis van VBW architecten met afschrift 

naar het Fondssecretariaat. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Restauratie 
Gedurende het eerste halfjaar van 2009 is naast de normale onderhoudswerkzaamheden (tuin 

bijhouden, verwarmingsketels schoonmaken en controleren enz.) in afwachting van de restauratie 

geen periodiek onderhoud ter hand genomen. 

 

Rond 25 mei ontving de penningmeester een eerste signaal dat het opnieuw bij de Rijksdienst 

ingediende verzoek tot subsidie succesvol ging zijn. Een delegatie van het Fondsbestuur werd 

uitgenodigd om op 3 juni in Amersfoort de beschikkingsbescheiden te ontvangen. Nadat de 

toekenning van de rijkssubsidie definitief was, hebben de in mei ingestelde Bouwcommissie en de 
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architect van het Fonds, de heer Gerrit Bouwhuis van VBW architecten, in allerijl het bestek 

afgerond. 

 

Ook de plannen voor die onderdelen van het interieur die onderdeel uitmaken van de restauratie 

moesten versneld worden afgerond door de Kerkeraad. De Kerkeraad heeft zich daarin bij laten staan 

door de interieurarchitect de heer Jan Franssen. Laatstgenoemde leverde een niet onbelangrijke 

bijdrage aan het uiteindelijke resultaat met zijn kleurontwerp. Hiervoor werd ook onderzoek gedaan 

naar de oorspronkelijke kleuren van het interieur, waaruit overigens een vrij donker en somber 

kleurenpallet te voorschijn kwam. Het door de heer Franssen opgestelde kleurenvoorstel is geen 

terugkeer naar dit pallet, maar sluit aan bij de moderne tijd. Omdat dit mogelijk conflicterend is met 

het monumentale karakter van het gebouw, werd het voorgelegd aan de Monumentencommissie 

van de Gemeente Renkum. Van deze werd geen bezwaar ontvangen. 

 

Bestek, begroting en aanbesteding zijn opgedeeld in twee delen: (i) de onderdelen van het exterieur 

en enkele onderdelen van het interieur die subsidiabel zijn volgens de regels van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, (ii) de onderdelen van het interieur die wel direct afhankelijk zijn van de 

bouwkundige voorzieningen maar niet subsidiabel zijn volgens de regels van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Op initiatief van de Kerkeraad wordt naast deze zaken overwogen, als de financiën 

dat toelaten nog enkele aanpassingen/verbeteringen en voorzieningen aan het interieur van de kerk 

aan te brengen. Hieronder volgt een globale beschrijving van de werken. 

Exterieur 

 Fundatie toren en voorportaal liften om verzakking ongedaan te maken. 

 Herstel voeg-, metsel- en pleisterwerk van gevels en toren. 

 Verwijderen roestend ijzerwerk uit het geveloppervlak. 

 Bij de glas in lood ramen venstermontants herstellen en gaashorren verwijderen. 

 Daken kerkzaal en Grote Consistorie herstellen. Bij Grote Consistorie extra dakspant 

plaatsen. 

  Het herstellen van het glas in lood, aanbrengen voorzetramen. 

Interieur 

 Binnendeuren in oorspronkelijke staat herstellen. 

 Van de Grote Consistorie het dakbeschot vervangen, nieuwe opbergkasten maken en grote 

wasbakken op overloop verwijderen (meerwerk dat besloten is in december 2009). 

 In de kerkzaal de plantenbakken aan weerszijden van het koor verwijderen. 

 Pleisterwerk op wanden en plafond herstellen. 

 Verwarmingsinstallatie moderniseren: radiatoren vervangen, leidingen in de kerkzaal onder 

de vloer brengen, nieuwe temperatuurregeling. 

 Moderniseren en aanpassen van de elektrische installatie, inclusief nieuwe verlichting. 

 Gehele interieur schilderen. 

 Nieuwe vloerbedekking. 

Overige werken 

 Het herplaatsen van de bliksemafleiderinstallatie. 

 Herstellen tuin en straatwerk. 
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Op 25 augustus werden de offerteaanvragen verstuurd aan de geselecteerde aannemers. Op 25 

september werden de offertes geopend in aanwezigheid van Fonds, architect en de aanbiedende 

aannemers. De firma Neijenhuis (met onderaannemers) kwam als laagste inschrijver uit de bus. Na 

een korte onderhandelingsfase en ontvangst van goedkeuring door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed kon het Fonds op 15 november opdracht geven aan aannemer en architect voor uitvoering 

van het restauratiewerk. 

 

In november bracht mevrouw Rood van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bezoek aan de 

kerk. Hierbij waren de heer De Groot namens het Fonds en de architect de heer Bouwhuis aanwezig 

om haar rond te leiden. 

2.4.2 Overige werkzaamheden 
Net als in 2008 zijn in 2009 enkel kleine werkzaamheden uitgevoerd. 

a. De firma Bouman verrichtte periodieke inspectie en reiniging van de CV ketels. 

b. De borders rondom de kerk werden door hoveniersbedrijf Kuus opgeschoond. 

c. De inspectie door Monumentenwacht Gelderland werd in onderling overleg uitgesteld tot tijdens 

de restauratie. Dan immers kan de inspecteur dankzij de steigers beter toegang krijgen tot het 

exterieur van het gebouw. Ook in het interieur is dan een betere inspectie van de constructie 

mogelijk. 

2.5 Overige 
Stilte en Strijd 

De voorzitter en secretaris van het Fonds schreven in het kerkblad, Van Stilte en Strijd, enkele korte 

bijdragen. Te weten: 

 terugtreden van de heer Rienk Arnold als secretaris en aantreden van de heer Richard de Groot 

als diens opvolger, wijziging van het adres van het secretariaat; 

 terugtreden van de heer Aad Cattel als voorzitter en aantreden van de heer Frank Croon als diens 

opvolger; 

 toetreden van de heer Cees de Monchy tot het Fondsbestuur. 

 

 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. De heer Holsbeeke bezocht op 30 oktober de VBMK jaarthemadag gehouden in de 

synagoge te Enschede met als thema "exploitatie, communicatie en public relations". 
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3 Financiële rapportage 
 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de voorbereiding van de restauratie. 

Tot eind mei hadden we geen zekerheid of de subsidie nu wel zou worden toegekend. In afwachting 

daarvan werden geen activiteiten ontwikkeld voor grotere werkzaamheden. 

Vanaf juni toen inmiddels de subsidie was toegekend, werd alleen noodzakelijke onderhoud 

gepleegd. 

 

De verbeterde situatie na de financiële crisis maakte,dat de effectenwaarde met ca. € 90.000 kon 

worden bijgesteld. Een aflossing van obligaties werd niet opnieuw belegd, maar tijdelijk via internet-

sparen veilig gesteld. In november werd een bedrag van € 80.000 ingebracht in de bouwrekening, die 

geopend werd bij het Nationaal Restauratiefonds. Op deze rekening wordt ook de rijkssubsidie 

gestort; ook andere subsidies zullen op deze rekening worden geboekt. 

Op deze wijze is het mogelijk om de uitgaven aan de restauratie goed te verantwoorden. 

 

Uitgaven, die in het jaar 2009 reeds zijn gedaan, zijn opgenomen in een aparte tussenrekening om ze 

in de loop van 2010 bij de verantwoording te kunnen meenemen. 

 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie en zal door Equus Accountants en Belastingadviseurs 

te Ede worden voorzien van een beoordelingsverklaring. 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2009 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2009, na verwerking resultaat 

 
 

  

BALANS per  31 DECEMBER 2009, na verwerking resultaat

31 december 2009 31 december 2008

EURO EURO

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Kerkgebouw 22.689 22.689

Orgel 45 45

Overige inventaris 5 5

22.739 22.739

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa 104.608 12.893

Effecten 635.966 614.256

Liquide middelen

Bankrekeningen 16.807 22.493

780.120 672.381

PASSIVA

Eigen vermogen

Vermogen 670.049 904.062

Resultaat boekjaar 108.764 -234.013

778.813 670.049

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.307 2.332

780.120 672.381
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Exploitatierekening over 2009 

 
 

  

EXPLOITATIEREKENING over 2009

2009 2008

EURO EURO

Opbrengsten

Bankrente 2.014 488

Obligatierente 21.130 21.723

Dividend 2.165 2.340

25.309 24.551

Lasten

Onderhoud Kerk 2.504 28.501

Renovatie Kerk 0 0

Retour Nat. Restauratiefonds -2.056 0

Verzekeringen 1.660 1.347

Bankkosten 751 784

Diverse kosten 2.396 2.509

-/- 5.255 -/- 33.141

Mutatie waardering effecten 88.710 -/- 225.423

Exploitatie-resultaat 108.764 -234.013
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Algemene toelichting bij de jaarrekening 2009 

 

  

ALGEMENE TOELICHTING bij de jaarrekening 2008

Oprichting

De Stichting is in 1896 door de heer en mevrouw J. Lebret te Oosterbeek opgericht en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd.

Op 5 januari 1996 werden de statuten gewijzigd en opnieuw vastgesteld ten overstaan van 

notaris W.L. Docter te Oosterbeek.

De Stichting is ingeschreven in het stichtingsregister bij  de Kamer van Koophandel te Arnhem 

onder nr. 41046616.

Doelstelling volgens de statuten:

1.  De Stichting heeft ten doel in de gemeente Renkum of omgeving daarvan, maar bij 

     voorkeur in Oosterbeek, een liberale protestantse godsdienstprediking geldelijk te steunen,

     die van de Remonstrantsche Broederschap, van den Protestantenbond of van enig ander

     soortgelijke geloofsgemeenschap uitgaat, terwijl de gelden ook mogen worden besteed aan

     andere vormen dan godsdienstprediking, mits die ook de liberale protestanse beginselen

     verspreiden of bevorderen.

2.  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het instandhouden van het kerkgebouw 

     van de Remonstrantse Gemeente in de Wilhelminastraat te Oosterbeek en de daarnaast

     gelegen woning bestemd om te worden verhuurd aan de predikant of voorganger van deze

     Remonstrantse Gemeente en door al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

De naastgelegen woning - de pastorie - is in 2006 verkocht.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

-  het tot verwezenlijking van het stichtingsdoel aanwezige Vermogen

-  subsidies en donaties

-  hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan één 

lid wordt benoemd door de Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door aftreden, overlijden, door verklaring in staat van 

faillissement, door aanvraag van surseance van betaling, door onder bewind dan wel onder

curatele stelling alsmede door ontslag door de rechtbank.
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Toelichting op de balans per 31 december 2009 

 
 

 

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa is gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus cumulatieve afschrijvingen.

Effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar. De aanschaffingswaarde is 

inclusief de daarmede gepaard gaande kosten.

Materiële vaste activa

Kerkgebouw

Het kerkgebouw met ondergrond en aanhorigen is gelegen aan de Wilhelminastraat nr 10 

te Oosterbeek.

De boekwaarde is als volgt:

kerkgebouw en aanhorigheden 9.983€      9.983€       

renovatie toren 3.630€      3.630€       

interne verbouwing 9.076€      9.076€       

grond    P.M    P.M

totale boekwaarde 22.689€     22.689€       

Met ingang van 1998 wordt hierop niet verder afgeschreven; boekwaarde heeft de residuwaarde

bereikt.

Het verzekerd bedrag tegen brandschade op indexpolis bedraagt

per  januari 2009  €  1.671.300

Orgel 45€            45€              

Op het orgel in de kerkzaal wordt niet meer afgeschreven

Het orgel is per januari 2009 verzekerd voor € 196.900

Inventaris 5€              5€                

De inventaris van de kerk is per januari 2009

verzekerd voor € 93.300

Vorderingen

Overlopende activa

Te ontvangen bankrente 1.443€      188€          

Te vorderen obligatie rente

 (zie specificatie- bijlage 2- bij Obligatierente)      10.218€    12.624€     

Vooruitbetaalde kosten Restauratie 13.584€    -€               

Nat. Restauratie Fonds 79.306€    -€               

Te vorderen dividendbelasting 57€           81€            

104.608€   12.893€       

Effecten

Voor specificatie zie bijlage 1. 635.966€   614.256€     

31 december 2009 31 december 2008
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Toelichting op de balans per 31 december2009 (vervolg) 

 
 

  

 TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2009 (vervolg)

Liquide middelen

Bankrekeningen

Specificatie van de aanwezige saldi per 31 december :

SNS bank Zakenrekening 3.302€      2.761€       

SNS bank Beleggingsrekening 13.505€    18.642€     

SNS Zakelijk Internet sparen -€              1.090€       

16.807€     22.493€       

31 december 2009 31 december 2008
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Toelichting op de balans per 31 december 2009 (vervolg) 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Investeringsverplichtingen 

Voor de restauratie van de kerk is door de stichting € 128.000 aan verplichtingen aangegaan. 

 

  

PASSIVA

Eigen vermogen

Het vermogen bedroeg op 31 december vorig 670.049€  904.062€   

Mutatie resultaat lopend jaar 108.764€  234.013€   

Vermogen  per 31 december dit boekjaar 561.285€   670.049€     

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen aan accountant voor jaarrekening 1.250€      1.250€       

Te betalen alg. kosten -€              1.027€       

Te betalen bankkosten 57€           55€            

1.307€       2.332€         

31 december 2009 31 december 2008
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Toelichting op de exploitatierekening over 2009 

 

 

  

Waarderingsgrondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Verliezen worden genomen zodra ze voorzienbaar zijn; mogelijke winsten niet eerder dan dat 

ze gerealiseerd zijn.

Bij effecten worden in afwijking van voorstaande winst c.q. verlies genomen op basis van de 

beurswaarde per ultimo boekjaar.

2009 2008

Opbrengsten EURO EURO

Bankrente

Beleggingsrekening SNS 493€         449€          

Internet spaarrekening 1.521€      39€            

2.014€       488€            

Obligatierente:

Totaal ontvangen obligatierente vlgs spec. nr 2 23.536€    18.696€     

Gekochte rente -€              495-€          

Af: reeds verwerkt in jaarrekening 2006 12.624-€    9.102-€       

Bij: nog te ontvangen; zie specificatie 10.218€    12.624€     

Verwerkte obligatie rente 2007 21.130€     21.723€       

Dividend:

SNS Euro Vastgoed 387€         543€          

JPMF Eur Eq 1.778€      1.797€       

-€              -€               

2.165€       2.340€         
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Toelichting op de exploitatierekening over 2009 (vervolg) 

 
 

  

Lasten 2009 2008

EURO EURO

Onderhoud Kerk

Install Bouman dakgoten 305€         

Monumentenwacht abt en rapport 60€           57€            

Kuus aanpassing en onderhoud tuin 432€         1.005€       

Rioolrecht kerk 340€         302€          

Abt.  Afvalcombinatie 275€         286€          

Neijenhuis diverse werkzaaamheden 3.558€       

v Lierop bestr. Schimmels/insecten 496€         496€          

VBW arcitecten 20.802€     

Reparatie dakraam 147€          

Teesink electro noodverlichting 709€          

Bouman afstellen CV en abt. 516€         903€          

Diversen

Controle brandbkusmiddelen 80€           236€          

2.504€       28.501€       

Renovatie Kerk

VBW architecten toezicht -€              -€               

-€               -€                 

Verzekeringen

Donatus verz. (incl. glas) 1.217€      907€          

Donatus rechtsbijstand vzi 388€         386€          

Donatus Aanspr. Vzi Kerken 54€           54€            

1.659€       1.347€         

Bankkosten

Beheerskosten effecten SNS 667€         715€          

Overige bankkosten en provisies 84€           69€            

751€          784€            

Diverse kosten

KvK bijdrage stichtingregister 26€           36€            

Kosten jaarrekening 46€           41€            

Contributie Ver Beheerders Mon. 125€         90€            

Attenties ed 515€         858€          

Porti kosten e.d. secretariaat 319€         -€               

Abt tijdschrift Monumenten 51€           50€            

Kosten accountant jaarrekening 1.315€      1.434€       

2.397€       2.509€         

Mutatie effecten

Mutatie waarde i.v.m. gewijzigde beurskoers 88.904€    228.560-€   

Verkoopresultaat effecten 194-€         3.137€       

88.710€     225.423-€     
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Beoordelingsverklaring 
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Bijlage 1: specificatie effecten 
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Bijlage 2: specificatie obligaties 
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Bijlage 3: begroting 2010 

 


