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1 Algemeen 
De stichting is opgericht bij notariële akte van 29 september 1997. 
Er zijn enkele jaren vrijwel geen activiteiten geweest in de stichting.  
In 2006 is het besluit genomen nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen in verband met het 
500-jarig bestaan van de Dorpskerk in het jaar 2012. 
 
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 2013 zijn de vergelijkende cijfers over het jaar 2012 
opgenomen. 
 

2 Balans 
 
BALANSEN PER 31 DECEMBER 2012 EN 2013 
 

  2012   2013 
      
Bank € 81.281  € 17.150 
Te ontvangen  € 3.687  € 691 

 € 84.968  € 17.841 

      
      
Reservering t.b.v. Dorpskerk € 84.968  € 17.841 

 € 84.968  € 17.841 

 
Bank 
Er is een rekening-courant verhouding met de Rabobank en 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 orgelrestauratie en de restauratie van de 
muren van de Dorpskerk komen in mindering. 
Het verloop van de rekening is als volgt: 
Saldo per 1/1/13 € 84.968 
Bij: resultaat 2013 € 62.027 
Af:betalingen restauratie orgel € 81.949 
Af:betalingen restauratie muren Dorpskerk € 46.600 
Af: betaling voor onderzoek o.m. preekstoel € 605 

Saldo per 31/12/13 € 17.841 

   
In 2012 is een bedrag van € 44.158, - betaald in verband met de restauratie van het orgel. In 
z’n totaliteit heeft de Stichting dus in de jaren 2012 en 2013 een bedrag van ruim € 126.000, - 
besteed aan de restauratie van het orgel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

3 Staat van baten en lasten 
 

Staat van baten en lasten over 2012 en 2013 
 

  2012   2013 

      
Bijdragen gemeenteleden € 16.165  € 59.114 
Collecteopbrengsten € 851  €  
Sponsors € 6.200  € 3.000 
Verkoop DVD’s € 511  €  
Rente € 1.861  € 724 
Aquarellen € 350    

Overig €   € -/-155 

 € 25.938  € 62.683 

      

Algemene kosten € 2.135  € 656 
Kosten festiviteiten  € 5.259    

Jubileumboek € 8.243    
Resultaat € 10.301  € 62.027 

 € 25.938  € 62.683 

           
      
 
Bijdragen gemeenteleden 
In 2013 is een groot bedrag van een familie ontvangen voor de restauratie van de muren van 
de Dorpskerk. 
 
Overig 
Hieronder is onder meer opgenomen een bedrag van € 575, - in verband met de verkoop van 
jubileumboeken. 
 
Algemene kosten 
Hieronder is onder meer een bedrag van € 400, - opgenomen als notariskosten. 
 


