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Algemeen - Doelstelling - Verslag van het bestuur
Doelstelling
De "Stichting De Zandse Kerk" is opgericht op 2 december 2014 ten overstaan van Mr. Paul Ronald Kok,
Notaris te Lingewaard.
1. 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.
Verslag van het bestuur
Het jaar 2016 is voor Stichting de Zandse Kerk een bewogen jaar geweest, met heel veel acties;
vooral achter de schermen.
Met Parochie de Levensbron hebben we de onderhandelingen voortgezet en hebben een
aantal resultaten geboekt, die ik hierna kort samenvat.
Allereerst is er in februari een hoorzitting gehouden met als doel de kerk te onttrekken aan de eredienst
en deze over te dragen aan de stichting.
Halverwege het jaar hebben we de succesvolle fundingsactie verzilverd en het magische
bedrag van € 100.000 opgehaald.
De vele donaties en warme steun die we vanuit de gemeenschap hebben ontvangen heeft ons extra energie
gegeven. Met frisse moed hebben we daarna de onderhandelingen met de parochie en de gemeente
kunnen voortzetten om onze prachtige kerk op korte termijn te kunnen overnemen.
In november heeft het Bisdom Utrecht goedkeuring gegeven de Zandse kerk te onttrekken aan de eredienst.
Intussen (voorjaar 2017) zijn we met de laatste fase van die onderhandelingen.
Tevens zijn we druk bezig om ideeën te ontwikkelen en vrijwilligers te benaderen om samen het kerkgebouw
te maken tot een warme ontmoetingsplaats voor de gemeenschap.
We hebben het jaar, in lijn met voorgaande jaren, stijlval afgesloten met onze prachtige kerststal;
alom bekend in de wijde regio.
Wij willen iedereen bedanken die ons dit jaar weer hebben gesteund en hopen nog lang deze steun
te mogen blijven ontvangen. Want: samen staan we sterk!
Namens het Bestuur,
Jos Jeurissen

Samenstelling bestuur per 31 december 2016
Voorzitter
Jos Jeurissen
Vice voorzitter
Danny Schluter
Secretaris
Nick Hubers
Penningmeester
Jan Jeurissen
Lid
Jaap Hendriksen
Lid
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.
Rente
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen
respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.
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 2016

31-dec-16

€

31-dec-15

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Kerk

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad

0

100

20.907
75.000

21.347
0

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekenening

-------------------- -------------------95.907
21.447
=========== ===========

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Exploitatieresultaat lopend jaar

21.447
0
74.460
21.447
-------------------- -------------------95.907
21.447
-------------------- -------------------95.907
21.447
=========== ===========

TOTAAL PASSIVA
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Exploitatieoverzicht 2016

2016
€

Baten
Fundingsactie
Fondsen, Rabo Clubkas, Rotary, Wijkplatform enz.
Verjaardagsactie en verkoop vlaggen
Lingewaard begraafplaats
Verhuur Kerk

Totaal opbrengsten

62.325
9.676
2.166
500
0

49.291

Lasten
Vlaggen
Drukwerk
Oprichtingskosten Stichting
Kamer van koophandel
Huisvestingskosten
Bestuurskosten
Cursus Fundingsactie
Bankkosten

2015
€
5.275
1.039
18.611
250
200

-------------------- -------------------74.666
25.375

Totaal lasten

100
2.103
0
603
0
514
0
50
-259
436
285
0
0
121
80
101
-------------------- -------------------206
3.928

Exploitatieresultaat
voor rentebaten

-------------------- -------------------74.460
21.447

Rentebaten minus lasten

0
0
-------------------- --------------------

Exploitatieresultaat

74.460
21.447
=========== ===========
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