Financieel verslag 2021
De Stichting Vrienden van de Sint Martinuskerk Hoogland heeft het boekjaar 2021 afgesloten met
een positief exploitatieresultaat van € 99.940,87, te danken aan aanzienlijk legaat van € 100.000. Het
resultaat op de gewone exploitatie was - € 59,13. Het exploitatieoverzicht en de balans zijn
opgenomen in de bijlagen.

Inkomsten
De structurele inkomsten uit donaties bedroegen € 2.790. Het aantal donateurs en de hoogte van de
inkomsten uit donaties zijn in lijn met eerdere jaren.

Uitgaven
Structurele uitgaven zijn de uitgaven ten behoeve van de website, bankkosten en bestuurskosten, bij
elkaar € 544,65. De overige uitgaven zijn incidenteel van aard. De kosten Verfraaiing St. Martinuskerk
betroffen onder meer de kosten van banners en de aanschaf van klapstoelen voor zomerse
bijeenkomsten in de tuin van de pastorie. Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage
van het Buurtbudget.
Eveneens met financiële ondersteuning van het Burtbudget is in de maand september een zwoele
zomerfilmavond georganiseerd, die wederom goed bezocht én gewaardeerd werd.
Jammer genoeg kon het project Hoogland goes Gospel in 2021 geen vervolg hebben. Een aantal
bezoekers heeft verzocht de aangeschafte toegangskaarten te restitueren.
Tenslotte was het de bedoeling present te zijn tijdens de Hooglandse Wintersferen. Opnieuw gooide
de Corona-pandemie roet in het eten; Wintersferen werd afgelast. Op de exploitatie is dit thema met
saldo € 0 opgenomen om te laten zien dat de Stichting structureel aanwezig wil zijn op dit grote
Hooglandse evenement.

Balans
Het legaat van € 100.000 is toegevoegd aan de Reserve toekomst St. Martinuskerk. De totale reserve
bedraagt nu € 184.000. Gelet op de negatieve rente op banktegoeden boven de € 100.000 beraadt
het Bestuur zich op de wijze waarop dit vermogen het beste kan worden beheerd. In 2022 worden
daarvoor de nodige stappen gezet.
Het negatieve saldo Gospelproject is ten laste gebracht van de reservering voor de doorstart hiervan,
naar wij hopen in 2022. Het negatieve exploitatiesaldo van de Filmavond wordt in mindering
gebracht van de bestemmingsreserve Zwoele filmavonden. Deze reserve kan de exploitatie van
toekomstige avonden sluitend worden gemaakt.
Hoogland, januari 2022.
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Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland
Financieel overzicht 2021
Baten
Donaties
Giften / legaten
Rente

€
2.790,00
€ 100.000,00
€
8,30

Totaal

€ 102.798,30

Lasten
Verfraaiing St. Martinus
Kosten
Subsidie Buurtbudget
Zwoele zomerfilmavond
Exploitatie
Subsidie Buurtbudget
Vrijwillige bijdragen
Wintersferen
Gospelproject
Website
Bankkosten
Bestuurskosten

€ 1.459,02
€ -275,00 €

1.184,02

€ 1.409,84
€ -600,00
€ -281,08 €
€
€
€
€
€

528,76
600,00
166,98
204,67
173,00

Totaal

€

2.857,43

Resultaat

€ 99.940,87

Recapitulatie

Resultaat

1 januari 2021
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

€
€

31 december 2021
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

€
€

14.283,94
83.002,43
€

97.286,37

99.216,51
98.010,73
€ 197.227,24

€ 99.940,87

Stichting Vrienden van de St. Martinuskerk Hoogland
Balans 2021
31-12-2020

Mutaties

31-12-2021

Activa
Betaalrekening
Spaarrekening

Totaal

€
€

14.283,94
83.002,43

€
€

€ 97.286,37

99.216,51
98.010,73

€ 197.227,24

Passsiva
Algemene reserve
Resultaat 2021
Reserve toekomst St. Martinuskerk
Toevoeging 2021
Gospelproject
Resultaat 2021
Bestemming zwoele filmavonden
Resultaat 2021

Totaal

€

1.091,73

€

84.000,00

€

€
€

1.069,63 €

2.161,36

€ 100.000,00 €

184.000,00

10.630,11
€

-600,00 €

10.030,11

€

-528,76 €

1.035,77

1.564,53

€ 97.286,37 € 99.940,87 € 197.227,24

