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Algemeen - Doelstelling
De "Stichting De Zandse Kerk" is opgericht op 2 december 2014 ten overstaan van Mr. Paul Ronald Kok,
Notaris te Lingewaard.
De stichting heeft ten doel:
het behoud van de kerk de H.H. Martelaren van Gorcum voor de Zandse gemeenschap in de ruimste
zin van het woord;
de kerk als karakteristiek gebouw te behouden door te zoeken naar bestemmingen op maatschappelijk cultureel - en zorg gebieden, die inkomsten generen om de structurele onderhoudskosten te kunnen
opbrengen.
De doeslstelling is vertaald in de missie:
Wij staan voor het behoud van de Zandse Kerk als kloppend hart binnen de Zandse gemeenschap.
Daarnaast staan wij voor het behoud van de identiteit van het gebouw als cultureel historisch
erfgoed van ’t Zand.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 personen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
- Voorzitter:
- Vicevoorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester:
- Lid:
- Lid:

Jos Jeurissen
Danny Schluter
Nick Hubers
Jan Jeurissen
Jaap Hendriksen
Dennis Scheffer
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling
van het resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld,
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Voorraden
Onder de voorraden wordt de voorraad materialen opgenomen. Deze zijn tegen kostprijs gewaardeerd.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden,
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Sponsoring
Sponsoring en alle bijdrage in natura worden niet verantwoord in de opbrengsten respectievelijk
de kosten. Sponsering in geld wordt verantwoord bij de opbrengsten
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Balans per 31 december 2015

€

ACTIVA

31-dec-15

VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad

100

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rekening-courant

21.347
-------------------21.447
===========

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Exploitatieresultaat lopend jaar

0
21.447
-------------------21.447
-------------------21.447
===========

TOTAAL PASSIVA
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Exploitatieoverzicht 2015 (2 december 2014 - 31 december 2015

€

Baten
Donaties
Overige opbrengsten

2015
22.840
2.535

25.375

Totaal opbrengsten
Lasten
Kostprijs vlaggen en wimpels
Oprichtingskosten Stichting
Drukwerk en diverse aankopen
Bankkosten
Kamer van koophandel

-------------------25.375

2.103
514
1.159
101
50
-------------------3.928
--------------------

Totaal lasten

21.447
===========

Exploitatieresultaat
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