
Financieel verslag 2020

De Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland heeft het boekjaar 2020 afgesloten met 
een  positief exploitatiesaldo van € 8.644. Hiervan komt € 8.220 voor rekening van het project 
Hoogland goes Gospel en € 1.564 van de serie Zwoele zomerfilmavonden. De gewone exploitatie 
sloot met een negatief saldo van € 1.141.

Het exploitatieoverzicht, de financiele overzichten van de beide projecten en de balans zijn in de 
bijlage opgenomen.

Inkomsten.
De belangrijkste structurele inkomstenbron vormen de donateurs. Doordat in 2020 de incasso niet 
heeft plaatsgevonden zijn deze achtergebleven tot € 282. 

Uitgaven.
De uitgaven ad € 1.478 betroffen in hoofdzaak eenmalige, projectmatige uitgaven, ten behoeve van 
Verfraaiing van de St. Martinuskerk met banners bij diverse gelegenheden, nagekomen kosten van 
de Aanlichting van de toren en kosten Wintersferen 2019. 

De projecten.
Het Gospelproject kende een voortvarende start, ook in financieel opzicht. Naast de bijdragen van de
zangers, lag de kaartverkoop goed op stoom. Ongeveer 550 kaarten zijn verkocht in de voorverkoop. 
Helaas moest het project stil worden gezet door de Covid-pandemie. Dit leidde tot inlevering van 
kaarten en restitutie van de prijs. Met het resultaat van 2019 (€ 2.410) en 2020 (€ 8.220) is per saldo 
nu € 10.630 beschikbaar voor de doorstart die hopelijk in 2021 zal plaatsvinden.

In de relatieve luwte tussen de eerste en tweede Corona-golf kon in de zomermaanden nog een 
drietal filmavonden in de tuin van de Pastorie georganiseerd worden. Sponsoren, die dat mogelijk 
maakten waren: Indebuurt 033, Buurtbudget Hoogland, Groos op Hoogland, Sociaal Cultureel Fonds 
van de Amersfoortse Verzekeringen, VIA VIA Audiovisueel en Westerhuis verhuur. De belangstelling 
voor deze avonden was groot: tot drie keer toe kwam het maximaal toegestane aantal bezoekers. 
Deze brachten aan vrijwillige bijdragen € 1.461 bijeen. Het positieve exploitatiesaldo van € 1.564 
dient nog een bestemming te krijgen.



Balans.

De balans is opgesteld in lijn met het besluit Huishoudboek Stichting d.d. 31 oktober 2019. Het 
Stichtingsvermogen is gesplitst in een Algemene Reserve en een Reserve toekomst St. Martinus. Deze
laatste kan bij besluit van het Bestuur worden aangewend voor projecten om de St. Martinuskerk 
aantrekkelijk te maken / te houden voor de toekomst. 

Amersfoort, 22 mei 2021

31-12-2019 31-12-2020
Activa

Betaalrekening  € 5.642,63  € 14.283,94 
Spaarrekening  € 83.000,00  € 83.002,43 

Totaal  € 88.642,63  € 97.286,37 

Passiva
Algemene reserve  € 2.232,63 

Resultaat 2020  € -1.140,90  € 1.091,73 
Reserve toekomst St. Martinuskerk  € 84.000,00  € 84.000,00 
Gospelproject  € 2.410,00 

Resultaat 2020  € 8.220,11  € 10.630,11 
Bestemming zwoele filmavonden  € 1.564,53 

Totaal  € 88.642,63  € 97.286,37 


