
JAARREKENING 2012
STICHTING BEHOUD LUTHERSE KERK HOORN
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Balans per 31 december 2012

ACTIVA
ABN Amro 83.67.42.680
ABN Amro 64.14.53.167
ABN Amro 64.14.53.183
Rabo 32.97.68.336
Depositorekening ABN Amro 97.02.22.890
Rabo spaarrekening 10.17.75.46.08
ABN Amro flexibel deposito
Spaarrekening ASN 88.00.18.39.64
Rabo Ledencertificaten
Totaal

Verlies- en winstrekening 2012

UITGAVEN
Contributies
Drukkosten informatiebulletin
Groot onderhoud kerk
Onderhoud orgel
Administratiekosten bank
Architectskosten
Kosten websfte
Waardevermindering ledencert. RABO
Diverse uitgaven
Batig saldo

Totaal

3.000,00
2.173,35

93.574,95
53.071,79
74.900,00

230.474,05

PASSIVA
Onderhoudsreserve kerk,
orgel, interieur

ONTVANGSTEN
Kwijtschelding renteloze lening
Acties
Donaties/giften
Bijdragen instellingen
Bijdrage Ev. Lutherse Gemeente
Subsidie onderhoud orgel
Subsidie onderhoud kerk
Dividend ledencert. Rabo
Legaat
Rente
Diverse ontvangsten
Totaal

FINANCIEEL RESULTAAT 2012
De financiële administratie werd ditmaal voor
het eerste gecontroleerd en goedgekeurd
door het kantoor Finan-Plus van de heer
C. Spoelder.

Het boekjaar 2012 is uiterst succesvol verlopen.
Er was sprake van een aantal eenmalige meeval
lers. Op de allereerste plaats werd het Iegaat van
wijien de heer Peter Mol door do notaris aan do
Stichting overgemaakt. Dat ging om een bedrag
van € 10.000.-. Verder word de kunstschatten
commissie van do Evangelisch Lutherse gomoon
to opgeheven on werd onze Stichting verzocht om
haar werkzaamhedon voort te zetton.
Bedoeldo commissie bekommorde zich om hot
onderhoud aan schilderijen en het liturgisch zil
verwerk welke in het bezit zijn van do kerkelijke
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gomeente. Het saldo van de opgoheven commis
sio bedroeg ruim tienduizend euro. Het betokent
echter wel dat toekomstig onderhoud flu voor
rekening van do Stichting komt.
Tenslotte werd de Stichting een renteloze lening
kwijtgoschotden welke jarenlang op de balans
heeft gostaan.

Uw bostuur is zeer verheugd over doze ontwikke
lingen omdat gebleken is dat in do loop dor jaren
hot onderhoud steeds intensiever maar vooral
veel duurder wordt. Het is goed dat do Stichting
over een buffer beschikt om noodzakelijk onder
houd in de toekomst mogelijk te maken. Daarom
blijven wij een beroop op uw hulpvaardigheid
doen en bevelen daarom de bijgevoegdo accept
girokaart van harte aan.

866,82
2.301,97

508,39
76,78

Totaal

230.474,05

230.474,05

4.537,80
632,70

8.709,50
9.153,33
1.500,00

0; 00
14.531,15
3.745,00

10.000,00
2.707,42

0,00
55.516,90

66,58
240,00

11.545,99
216,58
221,00
188,89
69,03

1.498,00
0,00

41.470,83

55.516,90


