
 

 1

STICHTING VRIENDEN VAN DE OUDE KERK 
 

te HEEMSTEDE 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 

  



 

 2

Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede 
 
 
 
 

 Heemstede, februari 2022  
 
 
 

Geachte dame en heren, 
 
Bij deze heb ik het genoegen u het financiële verslag 2021 aan te bieden. De 
volgende bijlagen zijn hierin opgenomen: 
 

 Jaarverslag 2021 
 

 Balans per 31 december 2021 
 

 Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

 Specificatie van de baten en lasten 
 

 
 
Gaarne ben ik bereid nadere toelichtingen te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P. Termote 
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Financieel Jaarverslag 2021 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk was op 31 december 2021 als volgt 
samengesteld: 
W. Schut, voorzitter 
G.J. Mensing, secretaris 
P. Termote, penningmeester 
C. Luitjes, Lid 
H. Staller, Lid 
 
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede is in 1991 opgericht, is een ANBI 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 doelstellingen 

en bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking daarvan. 
 
Ten behoeve van de realisatie van deze doelstellingen organiseert de stichting acties en eve-
nementen in de ruimste zin van het woord. Ondanks het coronavirus zijn in 2021 2 activiteiten 
gerealiseerd: de jaardag en het theeconcert op 4 november. Er zijn 2 geplande activiteiten (op 
het laatste moment) uitgesteld: het benefietconcert en het kerstconcert. 
Gelukkig zijn onze vrienden (voor het leven) blijven geven, hetgeen in 2021 een bedrag van € 
4.605 heeft opgeleverd. De stichting telt per 1 januari 2022 110 vrienden en 16 vrienden voor 
het leven, van wie er 1 nog 3 jaar inclusief 2022 € 500 zal overmaken.  
 
Zoals boven gemeld is onder auspiciën van de Stichting door de Muziekcommissie in 2021 1 
theeconcert georganiseerd. Eind 2021 is €10.000, = overgeboekt naar het College van Kerk-
rentmeesters (CvK), in overeenstemming met onze statuten, als bijdrage aan de in 2021 aan-
geschafte geluids- en beeldapparatuur, waarvan ook tijdens optredens en concerten gebruik 
wordt gemaakt. 
Het saldo van de baten en lasten is -€ 1850, met name doordat in 2021 slechts 2 activiteiten 
mogelijk waren door het coronavirus. Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen. 
 
In 2021 zijn de statuten van de Stichting aangepast om te voldoen aan de nieuwe, wettelijk 
verplichte, aanscherpingen inzake toezicht en tegenstrijdig belang (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). 
 
Februari 2022 
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Balans per 31 december 2021 
 
 
 
 

  

ACTIVA 31.12.21 31.12.20 PASSIVA 31.12.21 31.12.20

Duurzame activa Eigen vermogen
Inventaris 27.000€        27.000€         Algemene reserves 56.015€  54.333€  

 Vrijval lening 
 reservering 400jr O.K. 5.067€    5.067€    
 toegezegde donaties 
 Saldo baten en lasten -1.850€   1.682€    

27.000€        27.000€        59.231€  61.081€  

Kortlopende 
vorderingen
Nog te ontvangen 
toegezegde donaties 

 Overlopende passiva 

Nog te ontvangen 
vastgelegde schenkingen 

 Vooruitontvangen 
baten 

1.400€    2.048€    

Saldo vastgelegde 
meerjarige schenkingen  nog te betalen kosten 
Vooruitbetaalde kosten

nog te ontvangen

-€              -€             1.400€    2.048€    

Geldmiddelen
ABN-AMRO 
Bestuursrekening

517€             36.015€        

ABN-AMRO zakelijke 
spaarrekening

33.114€        114€             

33.631€        36.129€        

Totaal Activa 60.631€        63.129€         Totaal Passiva 60.631€  63.129€  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

Balans 
 

Activa 
Duurzame activa 

Vleugel 

Gelet op de kwaliteit van de vleugel en de verwachte  € 27.000 
de verwachte positieve waardeontwikkeling, vindt geen  
afschrijving plaats. 
  € 27.000 
 
In juli 2021 overleed mevrouw M.J. Bouma. In haar testament heeft zij de stichting benoemd 
als haar enige erfgenaam, waarvoor wij haar buitengewoon dankbaar zijn. In 2021 heeft de 
stichting in overeenstemming met de gewijzigde statuten de erfenis beneficiair aanvaard. De 
stichting zal in overleg met onder andere de Protestantse Kerk Heemstede (PKN) deze donatie 
in overeenstemming met de statuten in de komende jaren besteden aan de instandhouding 
van de Oude Kerk en aan culturele activiteiten in en met de Oude Kerk. 

Geldmiddelen 
Saldo bestuursrekening ABNAMRO 
(NL81 ABNA 0563 2405 63) per 31-12-2021  €517 
Saldo zakelijke spaarrekening ABNAMRO per 31 december 2021              €33.114 
  €33.631 
 
Passiva 
Algemene reserves 
Algemene reserves per 1 1 2021  €54.333 
Resultaat bestemming 2020  €1.682 
Algemene reserves per 31 12 2021                                                                                          €56.015 
 
Overlopende passiva 
 
Vooruit ontvangen baten 
De vooruit ontvangen baten ad €1.400 betreffen de in december 2021 ontvangen giften en 
bijdragen van vrienden (voor het leven) voor het jaar 2022 

- Vrienden inzake bijdrage 2022  €1.400
   

 
Nog te betalen kosten 
Er zijn geen kosten over 2021 die nog betaald moeten worden. 
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Baten en Lasten 2021 
 
 
 
Toelichting op de baten 
 
De stichting heeft in 2021 de volledige vergoeding van het CvK voor de vleugel, zijnde € 5000, 
ontvangen. De opbrengst van het theeconcert was €658. De vastgelegde periodieke schen-
king, de bijdragen van vrienden (voor het leven) en de incidentele donaties bedroegen in 
2021 totaal €4.605. Het aantal donateurs was per 1 januari 2022 111.  
 

 
 

BATEN

Opbrengsten activiteiten
Concerten (Thee- en benefietconcerten) 658€          1.231€          
Diverse acties
nieuwjaarsconcert 2.846€          

658€          4.077€      
Schenkingen en donaties
Vastgelegde periodieke schenkingen 500€          500€             
Reguliere donaties (incl. nieuwe vrienden) 3.824€       4.899€          
nog te ontvangen donaties
Incidentele donaties 281€          512€             
oninbare donaties -975€           

4.605€       4.935€      

Overige baten
Bijdragen CvK beheer vleugel 5.000€       5.000€          
Rente-opbrengsten 
 Overige baten
vooruitontvangen
te ontvangen
bijdrage grafkelder 1.513€          

5.000€       6.513€      

Totaal Baten 10.263€     15.525€    
Totaal lasten 12.114€     -13.843€   

Saldo -1.850€      1.682€      

 Realisatie 2021  Realisatie 2020 
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Toelichting op de lasten 
 
Onder diverse acties staan met name de kosten van de jaardag, onder bestuurskosten met 
name de kosten voor het afscheid van Piet Scheele, en onder overige kosten met name de 
notariskosten voor de statutenwijziging (onder andere om de verkoop van onroerend goed 
door de Stichting mogelijk te maken) en de hostingkosten van de website. 
 
Toelichting op het saldo baten en lasten 
 
Het saldo is -€ 1850, met name doordat in 2021 slechts 2 activiteiten mogelijk waren door het 
coronavirus. Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.    
 
 

LASTEN

Naar CVK
 Verbouwing, projecten 10.000€         10.000€       
 Grafkelder -€              1.379€         

10.000€  11.379€      
Kosten activiteiten
Concerten (Theeconcerten) 343€              634€            
Diverse acties 909€              
Benefietconcerten 20€                
nieuwjaarsconcert 1.273€         
grafeerwerk 134€            

1.272€    2.041€        
Inventaris

 Onderhoud inventaris (incl. beheer 
vleugel) 

190€            

-€        190€           
Overige kosten
Bestuurskosten 219€              
Wervingskosten nieuwe vrienden
Bankkosten 157€              161€            

 Overige kosten 465€              72€              
voouitbetaald Nieuwjaarsconcert
nog te betalen bank

841€       233€           

Totaal lasten 12.114€  13.843€      

 Realisatie 2021  Realisatie 2020 
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VERKLARING KASCOMMISSIE 

 
 


