Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse Kerk van Monnickendam
Financieel jaarverslag 2020
Bedragen in €

Balans per 31 december 2020
2020

2019

Vlottende activa
- liquide middelen

75.707

69.648

75.707

69.648

65.707

69.648

- nog te ontvangen

Vermogen
- Beschikbaar voor de doelstelling

Bestemmingsreserves
- Onderhoud orgel Grote Kerk

10.000

Vlottende passiva
- Nog te betalen bedragen
75.707

69.648

-

-

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 2020
2020

2019

Baten uit fondsenwerving
- Donaties
- Giften, overige baten
- Interest

7.354

7.751

-

1.389
6
7.360

9.140

Kosten uit eigen activiteiten
- Bankkosten

166

183

- Onderhoud website

200

200

- Banner
- Diverse uitgaven w.o. drukkosten

Totaal beschikbaar voor doel

235

227
601

610

6.759

8.530

Uitgaven i.h.k. van doel stichting
- Straatwerk Grote Kerk

700
700

Overschot behaald in het jaar

6.059

8.530

Bestemming overschot:
Reservering onderhoud orgel Grote Kerk
Nadelig resultaat

10.000
3.941-

-

In 2020 zijn er geen uitgaven gedaan in het kader van het doel van de stichting.
In 2020 wordt er weer een meerjarig onderhoudsrapport opgesteld voor beide kerken. Hieruit zullen zeker
uitgaven volgen die niet voor 100% door (overheids-)subsidies worden gedekt.
In de nieuwsbrief die in de loop van juni 2020 wordt verspreid zal ingegaan worden op de werkzaamheden die uit
dit rapport voortvloeien.
De verwachting is dat een belangrijk deel van het vermogen hiervoor wordt aangewend.

Monnickendam, 12 augustus 2021
Albert Mol, penningmeester

