
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal 

 

Jaarrekening 2019 

 

1. Staat van baten en lasten 

 

   
    

Donaties Vrienden 
 

6.060,00      

Subsidies & sponsoren 
 

10.250,00      

Legaat 
 

5.000,00      

Deurcollectes 
 

98,80      

Bijdragen OOM concerten 
 

850,00      

Inkomsten eigen concerten 
 

4.868,65      

Batig saldo Classical Tour 
 

193,50      

   

     

TOTAAL BATEN 
 

27.320,95      

   

     

Bijdrage aan restauratie orgel 18.000,00      

Overige bijdragen aan kerk 
 

3.500,00      

   

     

Gages eigen concerten 
 

1.396,99      

Catering & overig 
 

1.176,07      

Publiciteitskosten 
 

2.461,56      

   

     

Bestuurskosten 
 

317,13      

Bankkosten 
 

192,21      

Kosten vriendenactiviteiten 
 

450,06      

Diversen/onvoorzien 
  

     

   

     

TOTAAL LASTEN 
 

27.494,02      

   

     

RESULTAAT 
 

-173,07      

        1) inclusief kosten concertladder, website, drukkosten kerkelijk bureau en advertenties B magazine 
 

  



2. Balans  

 

 

01.01.19 01.01.20 

Kas 411,70 200,00 

Rekening courant 910,00 3.748,63 

Spaarrekening 16.250,00 13.450,00 

Nog te ontvangen 425,00 425,00 

   TOTAAL 17.996,70 17.823,63 

   Eigen Vermogen per 1/1/19 17.996,70 17.996,70 

Resultaat 
 

-173,07 

   TOTAAL 17.996,70 17.823,63 
 

 

3. Toelichting 

 

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal heeft in 2019 een licht negatief 

resultaat (-€ 173,07) behaald. Ondanks dit beperkte verlies blijft de vermogenspositie ruim 

voldoende: het eigen vermogen bedraagt eind 2019 ruim € 18.248,63 en staat in de vorm 

van liquide middelen ter beschikking aan de Stichting. Dankzij dit vermogen is de 

Stichting in staat om -ook bij een onverwachte terugval in donaties- aan lopende 

verplichtingen te kunnen blijven voldoen. 

 

Het totaal bedrag aan donaties van sympathisanten bedroeg in 2019 € 6.060, bijna 10% 

hoger dan het voorgaande jaar.  Naast donaties ontving de Stichting in 2019 een legaat 

van € 5.000 en een eenmalige subsidie van € 10.000. Deze inkomsten zijn grotendeels 

gebruikt voor een bijdrage aan de restauratie van het orgel van de kerk (€ 18.000).  

 

De inkomsten uit concerten bedroegen ruim € 6.000. Dit bedrag kwam grotendeels binnen 

uit de toegangsgelden voor eigen concerten, daarnaast droegen ook een deurcollecte, een 

huurvergoeding van de Stichting Organisatie Oude Muziek en het batig saldo van de 

Classical Tour hieraan bij. Uit de concertinkomsten konden de concert uitgaven bestaande 

uit gages, catering en publiciteit volledig worden gedekt.  
 


