
 

 

 

 
 
 
Aan het bestuur van de                                                                                februari 2017  
Stichting Vrienden van de Dorpskerk 
Barendrecht. 
 
 
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 van de statuten bied ik u hierbij het 
financieel verslag over het jaar 2016 aan. 
 
Dit verslag bestaat uit: 
-balans per 31 december 2016 
-staat van baten en lasten over 2016 
 
 
A.D. Kammeraad 
penningmeester 
 
 
 

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 2016 zijn de vergelijkende cijfers over het jaar 2015 
opgenomen. 
 

2 Balans 
 
BALANSEN PER 31 DECEMBER 2015 EN 2016 
 

  2015   2016 
      
Bank € 24.770  € 17.633 
Te ontvangen  € 302  € 41 

 € 25.072  € 17.674 

      
      
Reservering t.b.v. Dorpskerk € 25.072  € 17.674 

 € 25.072  € 17.674 

 
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 1/1/16 € 25.072 
Bij: resultaat 2016 € 29.601 
Af: uitgaven voor restauratie houtwerk in Dorpskerk € 36.999 

Saldo per 31/12/16 € 17.674 



 

 

 

 3  Staat van baten en lasten over 2015 en 2016 
 

  2015   2016 

      
Bijdragen gemeenteleden € 6.675  € 14.452 
Sponsors € 1.500  € 15.000 
Rente € 153  € 52 
Overig € 520  € 395 

 € 8.848  € 29.899 

      

Algemene kosten € 1.185  € 298 
Resultaat € 7.663  € 29.601 

 € 8.848  € 29.899 

           
      
 
 
Sponsors 
In 2016 werd een bedrag van € 15.000 ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor 
de restauratie van het houtwerk in de Dorpskerk. 
.  
Algemene kosten 
Hieronder is in 2015 een bedrag opgenomen in verband met nagekomen kosten van de 
kerkveiling in 2014. 
 


