
Financieel verslag 2017 

 
Uitgedrukt in euro 

 

 

Rendementsrekening . 
 

 

 

Baten 
 

 

 

Saldo 01-01-16 801.473,97 

Rente 140,98 

Vergoeding begrafenis 250,00 

Jaar huur  2.722,68 

Totaal 83.587,63 

 

 

Lasten 
 

Overboeking betaalrekening 4.500,00 

Saldo 31-12-2017  79.087,63 

Totaal 83.587,63 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kas  
 

Baten   

 
Saldo 01-01-2017 342,19 

Collecte  327,24 

Totaal 669,43 

 

Lasten 

 

Saldo 31-12-2016  669,43 

Totaal 669,43 

 



Rekening Courant 

 
 

 

Baten 

 

Saldo 01-01-2017 240,68 

Terug gave verz. 13,31 

Overboekding 4.500,00 

Rabobank Clubkas aktie  269,65 

 5.023,64 
 

Lasten 

 

Verz.Interpolis 161,16 

Bank onkosten 166,26 

Eagon 31,20 

Donatus 2.957,38 

Engie 62,92 

Dethon 1.499,58 

Transparant Stichting 59,90 

Saldo 31-12-2017  85,24 

Totaal 5.023,64 

 

 

 

 

 

 

Januari 2018     Voorzitter: 

 

 



Jaarverslag   2017 

 

 

 
Samenstelling bestuur 

 

H. Vercauteren voorzitter 

R. Ferket - de Clerck secretaris / penningmeester 

A. van Driessche lid 

E. van 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. 

• Repareren en schoonmaken goten door Aannemingsbedrijf Praet. 

• Gespreksavond met het parochiebestuur over hoeveel diensten per maand. 

• Wat te doen met de grond achter de kerk, beplanten van grond met groenblijvers. 

• Evt. komende werkzaamheden. 

• Wat moeten we doen voor behoud van kerk en diensten in samenwerking met PKC. 

• Schoonmaken trappen in kerktoren. 

• Proberen samen met parochiekern meer diensten te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerd in 2017 

 

 

• 2 keer vergaderd met PKCN. 

• 5 keer vergadering stichtingsbestuur. 

• Repareren en schoonmaken goten. 

• Inplant struiken achter de kerk en 4x per jaar onderhoud 

• Wijziging onderhoudscontract groenbeplanting van Dethon naar Waem Bloemisterij. 

• Diverse kleine reparaties en onderhoud kerkgebouw. 

• Grondige schoonmaak kerktoren met behulp van vrijwilligers. 

• Aangemeld bij Rabobank Zeeuws Vlaanderen Clubkas actie. 

• Kerk heeft kapel functie gekregen en dit betekend dat de volgende diensten behouden 

zijn: per maand twee reguliere kerkdiensten, uitvaarten en doopsel viering. 

 

 

 



Januari 2018 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 met zoveel als mogelijk katholieke diensten 

en dit in samenwerking met het lokale P.K.C. 

Doordat de dorpsgemeenschap van Nieuw-Namen het gedachtengoed van de Stichting 

Behoud H. Joseph kerk onderschrijft en de Stichting Behoud H. Joseph kerk steeds op hun 

inzet en steun kan rekenen, ziet de gemeenschap en de Stichting de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 


