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De Stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 5 april 2017 en draagt de naam:
Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 685 13 356.
De Stichting is erkend als ANBI instelling en is geregistreerd onder RSIN 8574.78.084.

Balans
31-12-2019 31-12-2018
Activa
Bank - betaal rekening
Bank - spaarrekening
Totaal

€ 5.642,63 € 94.279,70
€ 83.000,00 €
€ 88.642,63 € 94.279,70

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Reservering Gospelproject 2020
Fonds aanlichting Toren
Reservering Midzomerfeest 2019
Reserve toekomst St. Martinus
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

2.232,63
2.410,00
84.000,00
88.642,63

€ 90.840,22
€
€
€ 2.974,98
€
464,50
€
€ 94.279,70

2019

2018

Staat van baten en lasten
Baten
Donateurs
Giften
Bijdragen Gospelproject 2020
Fondsenwerving
Reservering midzomerfeest
Overige baten
Totaal

€ 3.073,10 € 2.795,00
€
63,92 € 85.000,00
€ 2.410,00 €
€
€ 2.974,98
€
€
464,50
€
305,10 €
€ 5.852,12 € 91.234,48

Lasten
Verfraaiing St. Martinuskerk
Bijdrage activiteiten
Midzomerfeest
Project aanlichting
Website
Bestuurskosten
Bankkosten
Totaal

€ 3.933,89 €
€
60,00 €
€
85,25 €
€ 6.660,81 €
€
161,74 €
€
391,55 €
€
195,95 €
€ 11.489,19 €

Resultaat

€ -5.637,07 € 90.603,01

100,00
338,34
193,13
631,47
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Toelichting
De financiële structuur van de Stichting is eenvoudig.
De belangrijkste, structurele bron van inkomsten vormen de donaties van de eenmalige en meerjarige donateurs.
Uit deze inkomsten kunnen de lopende kosten van de Stichting worden bestreden.
Naast donaties en giften worden fondsen geworven voor specifieke projecten, die bijdragen aan de zichtbaarheid
en herkenbaarheid van de St. Martinuskerk.
Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 5.637. Wanneer de vooruit ontvangen
bijdragen voor het Gospelproject 2020 (€ 2.410) buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het negatief
exploitatiesaldo: € 8.047.
De uitgaven betroffen in hoofdzaak eenmalige, projectmatige uitgaven.
Aan de Verfraaiing van de St. Martinuskerk werd bijgedragen door:





realisering van de wegwijsplaquette op het kerkplein;
bijdrage renovatie van de kapel;
bijdrage renovatie van de pastorietuin en niet in de laatste plaats
de realisering van de aanlichting van de toren

Bovenstaande projecten rechtvaardigen, overeenkomstig de doelstelling, de onttrekking van het exploitatietekort
uit de (vermogens)reserve.

Vastgesteld bij bestuursvergadering d.d. 12 maart 2020

Aldus opgemaakt en vastgesteld
bestuursbesluit d.d. 12 maart 2020
Namens Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk te Hoogland (VVMH)

12 maart 2020
H.J.J. Casteel, voorzitter
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