Korte samenvatting van het verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting tot
Restauratie van de Sint Willibrorduskerk te Vierakker op vrijdag, 3 mei 2019 te Vierakker
Jaarstukken 2018
De penningmeester presenteert de jaarstukken 2018.
De aanwezige bestuursleden gaan onder dankzegging aan de penningmeester akkoord met
de jaarstukken 2018.
Toelichting
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
BATEN
Rondleidingen
Giften
Rente
Incasso donateurs/vrienden
Muntautomaat
Overige

€ 1.352,00
€ 355,00
€
5,79
€ 2.986,88
€ 200,00
€ 1.759,80

LASTEN
Restauratie
Diversen

€ 3.571,03
---------------€10.230,50

Saldo
Totaal

€ 10.000,00
€
230,50

-----------------€ 10.230,50

SALDI REKENINGEN
Het saldo van de lopende rekening op 1 januari 2018 bedraagt:
Het saldo van de spaarrekening op 1 januari 2018 bedraagt:
Totaal
Het saldo van de lopende rekening op 31 december 2018 bedraagt:
Het saldo van de spaarrekening op 31 december 2018 bedraagt:
Totaal

€
483,08
€ 33.700,00
-----------------€ 34.183,08
€ 1.912,05
€ 28.700,00
-----------------€ 30.612,05

Het exploitatiesaldo bedraagt € 3.571,03 negatief.
Toelichting
€ 10.000,= i.v.m. restauratie 2014/2015
Op 17 september 2014 heeft de parochie HH12Apostelen bij het Aartsbisdom een machtiging
aangevraagd voor restauratie /onderhoud van Willibrorduskerk, orgel en grafmonument voor de
geloofsgemeenschap te Vierakker. Op 30 november werd door het Aartsbisdom de machtiging
hiervoor verstrekt.
De totale kosten bedroegen € 72.316,00.
Er is subsidie ontvangen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed , groot € 24.641,00 t.w. in 2013
€ 6.161,00 en in 2014 t/m 2018 € 3.696,00 per jaar.
Het parochiebestuur hanteert de regel dat restauraties/onderhoud voor een deel bekostigd moeten
worden door middel van acties. Voor onze stichting was deze bijdrage begroot op € 21.695,00
Omdat onze stichting in die tijd niet over dat bedrag beschikte i.v.m. het – op advies van de
penningmeester van het parochiebestuur - aflossen van de uitstaande leningen is dit bedrag
teruggebracht tot € 10.000,=.
De overmaking is afgeschreven op 30 april 2018.
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