
Financieel verslag 2018 
 
Uitgedrukt in euro 
 
 
Rendementsrekening . 
 
 
 
Baten 
 
 
 
Saldo 01-01-18 79.087,63 
Rente 16,78 
Jaar huur  2.722,68 
Totaal 81.827,09 
 
 
Lasten 
 
Overboeking betaalrekening 4.000,00 
Saldo 31-12-2018  77.827,09 
Totaal 81.827,09 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kas  
 
Baten   
 
Saldo 01-01-2018 669,43 
 
Lasten 
 
Overboeking betaalrekening  564,22 
Te kort bij de bank  0,21 
Saldo 31-12-2018  105,00 
Totaal 669,43 
 



Rekening Courant 
 
 
 
Baten 
 
Saldo 01-01-2018 82,24 
Storting parochie 564,22 
Overboekding 4.000,00 
Rabobank Clubkas actie  282,09 
 4.931,55 
 
Lasten 
 
Verz.Interpolis 163,08 
Bank onkosten 211,99 
Aannemingsbedrijf Praet 381,15 
Allianz 30,63 
Donatus 3.331,03 
Installatiebedrijf Poppe 170,01 
Waem 653,40 
Saldo 31-12-2018  -9,74 
Totaal 4.931,55 
 
 
 
 
 
 
Januari 2019     Voorzitter: 
 
 



Jaarverslag   2018 
 
 
 
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. 
 Evt. komende werkzaamheden. 
 Wat moeten we doen voor behoud van kerk en diensten in samenwerking met PKC. 
 Meedoen Rabobank clubkas actie 
 Schoonmaken trappen in kerktoren. 
 Proberen samen met parochiekern meer diensten te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerealiseerd in 2018 
 
 
 2 keer vergaderd met PKCN. 
 4 keer vergadering stichtingsbestuur. 
 Repareren en schoonmaken goten. 
 Inplant struiken achter de kerk en 4x per jaar onderhoud 
 Contract voor onderhoud inplant aan de achterzijde van de kerk met Dhr. Waem 
 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. 
 Eerste kerstdag viering in de kerk 
 
 



Januari 2019 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. 
 


