Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse Kerk van Monnickendam
Financieel jaarverslag 2018
Bedragen in €

Balans per 31 december 2018
2018

2017

Vlottende activa
- liquide middelen

61.112

50.668

6

40

61.118

50.708

61.118

49.791

- nog te ontvangen

Vermogen
- Beschikbaar voor de doelstelling

Vlottende passiva
- Nog te betalen bedragen

917
61.118

50.708

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd
op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale
waarde. De opbrengst en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit tegoeden op bankrekeningen en zijn terstond opeisbaar.

Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

Baten uit fondsenwerving
- Donaties

7.216

7.310

- Giften, overige baten

5.000

12.500

- Interest

6

40
12.222

19.850

Kosten uit eigen activiteiten
- Bankkosten

170

165

- Onderhoud website

200

363

- Banner

744

- Diverse uitgaven w.o. drukkosten

698

Totaal beschikbaar voor doel

159
1.812

687

10.410

19.163

Uitgaven i.h.k. van doel stichting
Vrijval voorziening
- orgel Lutherse Kerk

5.940-

- stoelen Grote Kerk

1.300-

- uurwerk Grote Kerk

3.432-

Besteed aan doelstelling
- Grote Kerk, zwenkwielen tentoonstellingsborden

917-

- Materialen stapstenen
917Overschot behaald in het jaar

917
1.258

11.327

8.49727.660

De stichting levert een financiële bijdrage in het aanpassen van de keuken van de kosterij en de afronding van
het project stapstenen van de Grote Kerk. De definitieve afrekening van de Kerkrentmeesters is nog niet
ontvangen.
In de Nieuwsbrief van april 2019 wordt vermeld dat op basis van een rapport van de Monumentenwacht de
komende jaren de nodige onderhoudswerkzaamheden aan zowel de Grote als de Lutherse Kerk uitgevoerd
moeten gaan worden. De stichting zal gevraagd worden in de kosten hiervan bij te dragen.

Monnickendam, 30 april 2019

Albert Mol, penningmeester

