
 
Financieel verslag 2019 
 
Uitgedrukt in euro 
 
 
Rendementsrekening . 
 
 
 
Baten 
 
 
 
Saldo 01-01-19 77.827,09 
Rente 7,68 
Van Denderen afdracht 250,00 
Jaar huur   2.722,68 
Totaal 80.807,45 
 
 
Lasten 
Overboeking betaalrek : 5.350,00 
Gepind 150,00 
Saldo 31-12-19 75.307,45 
Totaal 80.807,45 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kas  
 
Baten 
 
Saldo 01-01-19       105,00 
Totaal 105,00 
 
Lasten 
 
Saldo31-12-2019       105,00 
Totaal 105,00 
 



Rekening Courant 
 
 
 
Baten 
 
Saldo 01-01-19 9,74 
Storting parochie. 150,00 
Overboeking 5.350,00 
Donatus 4.436,77 
Interpolis 12,24 
Clubkas rabo       174,12 
 10.113,39 
Lasten 
 
Verz.Interpolis 163,56 
Bank onkosten 120,91 
Praet 725,09 
Allianz 30,63 
Donatus 3396,83 
Poppe 205,70 
Waem 338,80 
Moment online 58,82 
Debet rente 0,08 
Kosten schilder werk 620,00 
Warrens 3711,68   
Saldo 31-12-19      741,29 
Totaal 10.113,39 
 
 
 
 
 
Januari 2020    
 Voorzitter: 
 



Jaarverslag   2019 
 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
H.Vercauteren  voorzitter 
R.Ferket de Clerck secretaris / penningmeester 
M.v.Driessche - Crombeen  lid 
E.v.Driessche  algemeen adviseur 
 
 
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd 
De volgende onderwerpen werden besproken . 
 
 Beleggen vergadering met PKCN met als onderwerp behoud H.Joseph kerk 
 Schoonmaken goten en repareren door aannemer Praet   
 Gespreksavond met het parochiebestuur over hoeveel diensten per maand 
 Evt. komende werkzaamheden. 
 Wat moeten we doen voor behoud van kerk en diensten in samenwerking met PKC 
 Meedoen met clubkas RABO bank 
 Schoonmaken trappen in toren 
 Proberen samen met parochiekern meer diensten te organiseren. 
 
 
Gerealiseerd in 2019 
 
 1 keer vergaderd met PKCN 
 4 keer vergaderingstichting bestuur.  
 Schoonmaken goten en repareren 
 Nieuw contract met de heer Waem voor onderhoud achter de kerk. 
 kleine reparaties en onderhoud kerkgebouw. 
 Kerktoren aan de binnenzijde grondig schoongemaakt door vrijwilligers. 
 Aangemeld bij clubkas RABO bank 
 Kerk heeft kapel fucntie wat inhoud: 2 diensten per maand en uitvaarten bruiloften 

doopsel.  
 Eerste kerstdag viering in de kerk 
 Reparaties na brand in de kerktoren en geverfd. 
 Koor kerk schoongemaakt en geverfd door vrijwillergers 
 Grote deur en zijdeur geverfd 
 
 
Januari 2020 
 
Voorzitter :  
 
 
 



 
 
 
 
Voorwoord 
 
 
 
De doelstelling van de Stichting Behoud H.Joseph kerk is om zich in te zetten voor het 
behoud van de H.Joseph kerk te Nieuw-Namen dit in samenwerking met het P.K.C. 
Doordat de gehele dorpsgemeenschap van Nieuw-Namen achter ons staat en we steeds op hun 
vrijwillige geldelijke steun kunnen rekenen, ziet heel de gemeenschap en de stichting de 
toekomst met vertrouwen tegemoet . 


