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1 Voorwoord 

In 2020 werd door het Fonds wederom een groter project onderhanden genomen. Zowel de toiletten 

als de pantry werden volledig gemoderniseerd. Daarnaast werden kleine onderhoudswerken en 

inspecties uitgevoerd. Een beschrijving van de werken is te vinden in paragraaf 2.4. 

 

De financiële cijfers over 2020 worden getekend door beduidend hogere uitgaven. Dit betrof zowel 

onderhoudskosten als de kosten voor de modernisering van de toiletten en de pantry. In de loop van 

de maand maart 2020 daalden de koersen op de effectenmarkten in een overdonderend tempo als 

gevolg van de coronapandemie. Evenwel hervonden de beurzen zich en trad een stevig herstel in, 

waardoor per saldo een positief beleggingsresultaat werd behaald. Het jaar werd afgesloten met een 

negatief resultaat wat ten koste van het eigen vermogen werd gebracht. 

 

Gedurende 2020 vond verdere planvorming plaats voor de modernisering van de consistoriekamer in 

de komende jaren. 

 

Oosterbeek, 19 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2020 twee keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) op 13 januari (149) en op 15 juni (150). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2020 uit de volgende personen: de heer Frank Croon (voorzitter), 

de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Aleid Sanders (penningmeester), de heer Cees de 

Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkenraad) en de heer Eric Zinger (lid). 

 

In vergadering 149 op 13 januari 2020 nam de heer Eric Zinger afscheid. Het Fonds is de heer Zinger 

dankbaar voor het vele werk dat hij in de loop der jaren heeft verzet. In het bijzonder de bijdrage aan 

het verkrijgen van een grote subsidie van de Provincie Gelderland is van groot belang geweest voor de 

restauratie in 2010. 

 

In dezelfde vergadering is de heer Dick Doorlag toegetreden tot het Fondsbestuur. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2020. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Modernisering toiletten en pantry 

Door de firma Bouwservice Aalders uit Zevenaar werden beide toiletten en de pantry volledig 

gemoderniseerd. Besloten werd de pantry te verplaatsen van de doorloop van de consistorie-aanbouw 

naar de predikantenkamer. In samenspraak met de kerkenraad en gemeenteleden werd een ontwerp 

uitgewerkt waarvoor, gegeven de mate van gebruik, geschikt keukenmateriaal en –apparatuur werd 

uitgezocht. De elektrische verdeler in de meterkast was al in 2019 door de firma Tesink vervangen en 

uitgebreid. De beperkingen van de oude pantry met betrekking tot het gelijktijdig gebruik van 

apparaten werden zo opgelost. De firma HEZO verving de oude radiator door een modernere 

(smallere) radiator. 

 

Bij het aanpassen van leidingwerk en riolering bleek dat de afvoer van het fonteintje in de toilet van 

de consistorie niet juist was aangesloten. Hierdoor is water gedurende vele jaren in de houten vloer 

van de doorloop met de oude pantry gelopen. Een aantal vloerdelen bleek verrot en moest worden 

vervangen. Hierdoor was het nodig nieuwe vloerbedekking te leggen. De oude pantry werd nog niet 

verwijderd; dit zal onderdeel worden van de toekomstige  modernisering van de consistorie. 
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2.4.2 Bouwkundig onderhoud 

Door de firma Van Milt werd het voegwerk van de gevelafdekkers en schub- en nokvorsten hersteld. 

Van Milt herstelde ook samen met aannemer Kroon een aantal aangetaste veren en muurankers. De 

firma Van Wely voerde onderhoud en klein herstel uit aan de zinken dakgoten. 

 

Stukadoorsbedrijf Gelderland en schilder Saarloos herstelden enkele (cosmetische) scheuren in het 

pleisterwerk op het orgelbalkon. Deze ontstonden in 2019 toen het plafond boven de zuidzijde van het 

orgelbalkon terugkeerde naar de oorspronkelijke iets hogere positie als gevolg van het herstellen van 

een gespleten draagbalk van de kapconstructie. 

2.4.3 Overige werkzaamheden 

In mei ontstonden enkele fluittonen in het orgel. Uit onderzoek door de firma Kaat en Tijhuis bleek dit 

meerdere oorzaken te hebben. Zo bleken enkele gelijmde houtverbindingen te flexibel (bijplaatsen 

schroeven) en bleek een pijp licht beschadigd. Een en ander is in juni hersteld. 

 

In de sponning van de openslaande deuren tussen de hal en de kerkzaal zijn in het verleden om 

onbekende reden houten latten aangebracht, waardoor de deuren maar naar 1 kant openen. Doordat 

iemand dit geforceerd heeft ontstond lichte schade aan een deur. Besloten werd de latten te 

verwijderen bij de volgende grotere schilderbeurt (werk is nog uit te voeren). 

 

De cv-installatie van de kerkzaal werd voorzien van een nieuwe op afstand bedienbare thermostaat. 

De cv-installatie van de consistorie was hier al eerder van voorzien. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de firma Hugen (brandblusmiddelen, 17 

april) en MVL Groep/De Houtarts (6 november). Het inspectieabonnement met de MVL Groep/ De 

Houtarts werd beëindigd, omdat dit door de Monumentenwacht afdoende meegenomen wordt. 

2.5 Overige 

Beleidsplan 2020-2024 

Het Beleidsplan 2020-2024 werd opgesteld en in vergadering 150 aangenomen. 

 

Bruikleenovereenkomst met de gemeente 

De bruikleenovereenkomst met de Remonstrantse Gemeente uit 2012 werd in goede samenwerking 

met de kerkenraad herzien. De benodigde wijzigingen en aanvullingen werden opgenomen in een 

addendum dat op 1 oktober in werking trad. 

 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen en Stichting Oude Gelderse Kerken 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) en de stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) voort. 
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3 Financiële rapportage 

3.1 Meerjarenoverzicht 

Balans (per 31 december, in euro) 

 2020 2019 2018 2017 2016 

ACTIVA      

Mat. vaste activa 22.734 22.734 22.734 22.734 22.734 

Vorderingen 893 6.550 5.835 4.663 3.472 

Effecten 840.571 835.216 898.960 932.229 909.144 

Liquide middelen 92.070 128.977 26.314 30.207 42.842 

Totaal activa 956.268 933.477 953.843 989.833 978.192 

PASSIVA      

Eigen vermogen 991.242 949.464 969.269 964.294 923.808 

Resultaat boekjaar (35.009) 41.813a) (19.806) 4.975 40.486 

Bank 0 0 0 0 0 

Schulden 0 2.200 4.380 20.564 13.898 

Totaal passiva 956.268 993.477 953.843 989.833 978.192 

a) Gecorrigeerd. 

 

Staat van baten en lasten (per 31 december, in euro) 

 2020 2019 2018 2017 2016 

BATEN      

Dividend 5.378 6.318 9.500 10.696 12.641 

Rente 3.427 6.734 1.405 504 159 

Mutatie effecten 5.696 88.821 (39.959) 26.557 54.627 

Subsidie BRIM 

Subsidie SIM 

 

6.018 

 

6.018 

27.680 0 0 

Giften 500 5.630    

Diversen 0 225    

Totaal baten 21.019 113.746 (1.374) 37.757 67.427 

LASTEN      

Onderhoud 22.620 10.627 7.974 22.772 16.120 

Bankkosten 5.817 6.322 6.318 6.192 5.860 

Assurantiepremie 2.822 2.227 1.712 1.481 2.503 

Accountant 0 2.200 2.178 2.160 2.160 

Overige kosten 867 683 250 177 298 

Projecten      

 Reconstructie orgel  35.187    

 Audiovisuele installatie 1.885 14.722    

 toiletten 6.377     

 pantry 

 bijdrage kerk. Gemeente 

14.672 

(1.387) 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

Totaal lasten 53.673 71.968 18.432 32.782 26.941 

Diverse baten en lasten (2.355)     

RESULTAAT      

Resultaat (35.009) 41.778 (19.806) 4.975 40.486 

 

3.2 Toelichting van de penningmeester 

3.2.1 Algemeen 

De uitgaven lagen in het verslagjaar beduidend boven het niveau van de afgelopen jaren. De 

onderhoudskosten waren hoger dan in voorgaande jaren in het bijzonder door 

restauratiewerkzaamheden door restauratiebedrijf Van Milt. Daarnaast vormden de modernisering 

van de toiletten - € 6.400 – en de pantry - € 14.700 – belangrijke uitgaven. 

 

Financiering van bovenstaande   uitgaven moet komen van een positief beleggingsresultaat. In de loop 

van de maand maart 2020 daalden de koersen op de effectenmarkten in een overdonderend tempo. 

Evenwel hervonden de beurzen zich en trad er een stevig herstel in. Per saldo haalden wij een positief 

beleggingsresultaat van 0,6%. 

 

Per saldo werd een negatief resultaat behaald van € 35.000 wat ten koste van het eigen vermogen 

werd gebracht. 

3.2.2 Specificatie onderhoudskosten 

De onderhoudskosten in 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  Onder SIM  

  euro euro 

Gem. Renkum Rioolheffing  353 

HEZO CV-installatie  1.659 

Hugen Brandblusmiddelen  133 

Hofstede Onderhoud tuin  490 

Kaat en Tijhuis Onderhoud orgel  363 

Monumentenwacht Inspectie en dakgoten 65  

Stukadoorsbedrijf Gelderland Stucwerk 2.178  

Tesink Onderhoud elektrische installatie  83 

MVL Groep Onderhoud/inspectie houtwerk  581 

Van Milt Gevelonderhoud 14.713  

Van Wely Zinkwerk en dakgoten 484  

VBW GAJ Bouwkundig advies, 

projectbegeleiding 

1.501  

Diversen   17 

Subtotaal  18.941 3.679 

Totaal  22.620 
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3.2.3 Overige 

N.v.t. 

3.3 Jaarrekening 2020 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie. 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2020 toe te voegen aan de algemene reserve. 


