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Jaarrekening Stichting Vrienden van de Dorpskerk Barendrecht 
over het jaar 2018 

 
1 Algemeen 
De stichting is opgericht bij notariële akte van 29 september 1997. 
In september 2007 werd een beschikking ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt vermeld dat de stichting per 
1 januari 2008 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de 
stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.  
 
Behalve de gegevens over het jaar 2018 zijn de vergelijkende cijfers over het jaar 2017 opgenomen. 
 
Op 7 december 2018 is er in de Dorpskerk een diner bij kaarslicht georganiseerd met een groot aantal deelnemers. 
De opbrengst is ten gunste van de stichting gekomen. 
 
 

2 Balans 
 
BALANSEN PER 31 DECEMBER 2017 EN 2018 
 

  2017   2018 
      
Bank € 25.690  € 51.314 
Te ontvangen  € -/-7  € 1.357 

 € 25.683  € 52.671 

      
      
Reservering t.b.v. Dorpskerk € 25.683  € 52.671 

 € 25.683  € 52.671 

 
Bank 
Er is een rekening-courant verhouding met de Rabobank en er is een Rabo BedrijfsSpaarRekening.  
 
Reservering t.b.v. Dorpskerk 
Het overschot van de Staat van baten en lasten is toegevoegd aan de Reservering ten behoeve van de Dorpskerk. De 
betalingen voor de restauratie van de Dorpskerk komen in mindering. 
Het verloop van de rekening is als volgt: 
Saldo per 1/1/18 € 25.683 
Bij: resultaat 2018 € 28.887 
Af: uitgaven voor restauratie houtwerk in Dorpskerk € 1.899 

Saldo per 31/12/18 € 52.671 

 
 

3 Staat van baten en lasten 
 

Staat van baten en lasten over 2017 en 2018 
 

  2017   2018 

      
Bijdragen gemeenteleden € 19.335  € 10.415 
Sponsors € 500  € 1.000 
Overig € 109  € 318 
Diner bij kaarslicht €   € 18.000 

 € 19.944  € 29.733 

      

Algemene kosten € 131  € 846 
Resultaat € 19.813  € 28.887 

 € 19.944  € 29.733 
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Diner bij kaarslicht 
Op 7 december 2018 is er in de Dorpskerk een diner bij kaarslicht georganiseerd. Er waren 183 deelnemers. Het 
getoonde resultaat is de netto opbrengst.  
.  
Algemene kosten 
Dit betreft onder meer bankkosten. In 2018 zijn hieronder ook de kosten van brochures opgenomen. 
 
 
 
Barendrecht, 3 maart 2019 


