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Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede 
 
 
 
 

 Heemstede, januari 2021  
 
 
 

Geachte dame en heren, 
 
Bij deze heb ik het genoegen u het financiële verslag 2020 aan te bieden. De 
volgende bijlagen zijn hierin opgenomen: 
 

• Jaarverslag 2020 
 

• Balans per 31 december 2020 
 

• Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

• Specificatie van de baten en lasten 
 

 
 
Gaarne ben ik bereid nadere toelichtingen te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. A. A. M. Koopmans 
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JAARVERSLAG 2020 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk was op 31 december 2020 als 
volgt samengesteld: 
P. Scheele, voorzitter* 
G.J. Mensing, secretaris 
E. Koopmans, penningmeester* 
C. Luitjes, Lid 
H. Staller, Lid 
 
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede is in 1991 opgericht en heeft, 
zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten, tot doel om: 

• Gelden bijeen te brengen voor de instandhouding van de Oude Kerk, het orgel 
en de vleugel; 

• De kerk, het orgel en de vleugel ook een functie te verlenen in het culturele 
leven in het bijzonder van de regio Kennemerland; 

• Te adviseren over het beheer en gebruik van de kerk, het orgel en de vleugel; 

• Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van deze 
objecten; 

• Het verrichten van alle handelingen die verband houden met genoemde doel-
stellingen en bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking daarvan. 

Ten behoeve van de realisatie van deze doelstellingen organiseert de stichting acties 
en evenementen in de ruimste zin van het woord. Door het coronavirus zijn echter 
sinds half maart  2020 feitelijk alle activiteiten stil komen te liggen omdat het niet meer 
veilig c.q. toegestaan was om met grotere groepen samen te komen in de kerk. 
Dit heeft natuurlijk grote invloed gehad op zowel de inkomsten als de uitgaven in het 
boekjaar 2020. Gelukkig zijn onze vrienden (voor het leven) blijven geven, hetgeen in 
2020 een bedrag van €6399 heeft opgeleverd. Behalve ons nieuwjaarsconcert en twee 
theeconcerten zijn verder alle andere activiteiten, die inkomsten konden genereren, 
komen te vervallen. Hetzelfde geldt ook onze speciale vriendenbijeenkomst. Dit heeft 
uiteraard ook tot minder kosten geleid. Hoe dit in het dit jaar 2021 zal gaan verlopen 
is nog onduidelijk. In de eerste maanden zal niet veel mogelijk zijn. 
De stichting telt per 1 januari 2021 125 vrienden (voor het leven). Zoals boven gemeld 
zijn onder auspiciën van de Stichting door de Muziekcommissie in 2020 2 theeconcer-
ten georganiseerd. In 2020 is naast een specifieke donatie, die ontvangen is voor de 
restauratie van de grafkelder €10.000, = overgeboekt naar het College van Kerkrent-
meesters (CvK) conform onze statuten voor het in stand houden van de Oude Kerk, het 
Orgel en de vleugel, waarmee een functie vervuld kan worden in het culturele leven.  
 
16 januari 2021 
 
* Met ingang van 1 januari 20201 zal de heer W. Schut het voorzitterschap in het bestuur van de  stichting van 
de heer P Scheele overnemen en treedt de heer E. Koopmans terug uit het bestuur. 
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Balans per 31 december 2020 
 

  

31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

ACTIVA PASSIVA

Duurzame activa Eigen vermogen

Inventaris 27.000,00€   27.000,00€   Eigen vermogen 54.332,64€   52.818,63€   

Vrijval lening 1.000,00€      

reservering 400jr O.K. 5.066,55€      

toegezegde donaties

Resultaat 1.682,24€      5.580,56€      

27.000,00€   27.000,00€   61.081,43€   59.399,19€   

Kortlopende vorderingen Vreemd Vermogen

Nog te ontvangen 

toegezegde donaties 

175,00€         

Nog te ontvangen 

vastgelegde schenkingen 

600,00€         

Vooruitontvangen baten 2.047,50€      3.238,85€      

Saldo vastgelegde 

meerjarige schenkingen

1.200,00€      

nog te betalen kosten 1.136,07€      

Vooruitbetaalde kosten 800,00€         

nog te ontvangen 5.017,40€      

-€                7.792,40€      2.047,50€      4.374,92€      

Geldmiddelen

ABN-AMRO 

Betaalrekening

36.014,51€   28.967,29€   

ABN-AMRO Deposito 114,42€         14,42€            

36.128,93€   28.981,71€   

Totaal Activa 63.128,93€   63.774,11€   Totaal Passiva 63.128,93€   63.774,11€   
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 

Balans 

 
Activa 
Duurzame activa 

Vleugel 

Gelet op de kwaliteit van de vleugel en de verwachte  € 27.000,00 
de verwachte positieve waardeontwikkeling, vindt geen  
afschrijving plaats. 
  € 27.000, 00 

Kortlopende vorderingen  

 

Nog te ontvangen donaties, nog te ontvangen vastgelegde schenkingen, saldo meerjarige 
schenkingen  
Op de balans 2019 stond er in het totaal €1.975,=  te vorderen voor deze 3 posten. Ondanks 
herhaalde pogingen bleek slechts €1.000,= inbaar. De overige bedragen bleken om diverse 
redenen niet inbaar. Er is derhalve €975,= als verlies in de Verlies- en Winstrekening opgeno-
men. 
Gezien deze ervaring is door het bestuur besloten geen toegezegde donaties of schenkingen 
voor toekomstige jaren meer op de balans op te nemen, maar deze nog alleen als P.M.-post 
in deze toelichting te vermelden. Middels ANBI-verklaringen mogen we tot en met 2023 nog 
€1.158,00 per jaar  verwachten. Daarnaast ontvangen we als alle huidige vrienden in 2021 
hun bijdrage blijven betalen ook nog €3.476,=, waarvan reeds €2.047,50 in december 2020 bij 
vooruitbetaling ontvangen is.  
 
Vooruit betaalde kosten en nog te ontvangen bedragen 
Door de specifieke omstandigheid van het coronavirus zijn er in 2020 geen vooruitbetaalde 
kosten of nog te ontvangen bedragen 
 

Geldmiddelen 
Saldo rekening courant ABNAMRO 
(NL81 ABNA 0563 2405 63) per 31-12-2020  €36.014,51 
 
Deposito ABNAMRO per 31 december 2016 ( NL49 ABNA 0421 5208 41)              €114,42 
Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2019 ABN-AMRO, saldo uit rente   
  €36.128,93 
 
Passiva 
Eigen Vermogen 
Saldo per 01-01-2021  €54.332,64 
Reservering viering 400jr Oude Kerk  €5.066,55 
Resultaat 2020 €1.682,24 
  €61.081,43 
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Vreemd Vermogen 
 
Vooruit ontvangen baten 
De vooruit ontvangen baten ad  €2.047,50 betreffen de reeds in december 2020 ontvangen 
giften van de vrienden (voor het leven) voor het jaar 2021 

- Vrienden inzake bijdrage 2021  €2.04750
  €2.047,50 

 
Nog te betalen kosten 
Er zijn geen kosten over 2020 die nog betaald moeten worden 

 
 
 
 
 

==========================================  
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RESULTATENREKENING 2020 
 

 
  

BATEN Totalen

Opbrengsten activiteiten

Concerten (Thee- en benefietconcerten) 1.231,25€      € 10.676,07

Diverse acties € 7.739,43

nieuwjaarsconcert 2.845,94€      

€ 4.077,19 € 18.415,50

Schenkingen en donaties

Vastgelegde periodieke schenkingen 500,00€         € 1.210,00

Reguliere donaties (incl. nieuwe vrienden) 4.898,58€      € 2.220,00

nog te ontvangen donaties

Incidentele donaties 511,56€         € 241,08

oninbare donaties -975,00€        

€ 4.935,14 € 3.671,08

Overige baten

Bijdragen CvK beheer vleugel 5.000,00€      

Rente-opbrengsten 

 Overige baten € 2.135,22

vooruitontvangen € -3.238,85

te ontvangen € 5.017,40

bijdrage grafkelder 1.512,50€      

6.512,50€      € 3.913,77

Totaal Opbrengsten € 15.524,83 € 26.000,35

Totaal Kosten € 13.842,59 € 20.419,79

Resultaat € 1.682,24 € 5.580,56

 Realisatie 2020 Realisatie 2019
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TOELICHTING OP DE BATEN- EN LASTENREKENING PER 31 DECEMBER 2020 
 

Baten 
Naast de €5.398,58, die bij de baten zijn opgenomen als vrienden (voor het leven) ontvangsten 
is er ook nog een eerder vastgelegde schenking van €1000,= ontvangen die al op de balans 
stond. Het totale ontvangen bedrag over 2020 van vrienden (voor het leven) komt daarmee op 
€6398,58. Op deze vriendenontvangsten moest €975 in mindering worden gebracht voor reeds 
op de balans opgenomen vriendentoezeggingen, die om diverse redenen (verhuisd, overleden 
e.d.) helaas niet meer ontvangen zijn. 

 
Lasten 
De Stichting Gemeenschappelijk Bezit Landgoed Kolland heeft specifiek ten behoeve van de 
restauratie van het praalgraf van Adriaan Pauw €1.512,50 bijgedragen. Dit bedrag is onder af-
trek van €133,89 voor grafeerwerkzaamheden voor een koperen herinneringsplaat in de graf-
kelder overgemaakt aan het College van Kerkrentmeesters (CvK), die de verdere kosten van de 
restauratie betaald hebben. Conform de statutaire doelstelling heeft de Stichting dit jaar we-
derom een bedrag, zijnde €10.000 aan het CvK overgemaakt. 

LASTEN

Naar CvK voor verbouwing: 10.000,00€   € 10.000,00

Grafkelder 1.378,61€     

€ 11.378,61 € 10.000,00

Kosten activiteiten

Concerten algemeen 634,32€         € 5.810,53

Diverse acties (incl. vriendenactiviteiten) € 847,38

nieuwjaarsconcert 1.272,97€     

grafeerwerk 133,89€         

€ 2.041,18 € 6.657,91

Inventaris

Onderhoud inventaris (incl. beheer vleugel) 190,00€         € 2.095,02

€ 190,00 € 2.095,02

Overige kosten

Bestuurskosten € 42,55

Wervingskosten nieuwe vrienden

Bankkosten 160,80€         € 185,75

Overige kosten 72,00€           € 1.102,49

voouitbetaald Nieuwjaarsconcert € -800,00

nog te betalen bank € 1.136,07

€ 232,80 € 1.666,86

Totaal uitgaven € 13.842,59 € 20.419,79

 Realisatie 2020 Realisatie 2019
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VERKLARING KASCOMMISSIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


