Jaarrekening 2020

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal

1. Staat van baten en lasten

Donaties Vrienden
Donaties hekje Dr Bakker
Inkomsten eigen concerten
Batig saldo Classical Tour

4.694,40
1.105,00
1.625,70

TOTAAL BATEN

7.425,10

Bijdrage aan restauratie hekje Dr Bakker
Overige bijdragen aan kerk

1.524,60
0,00

Gages eigen concerten
Catering & overig
Publiciteitskosten
Bijdrage ondernemersvereniging Bloemendaal

1.550,00
38,20
497,53
115,00

Bestuurskosten
Bankkosten
Kosten vriendenactiviteiten
Diversen/onvoorzien

174,09
138,33
50,05

TOTAAL LASTEN

4.087,80

NETTO RESULTAAT

3.337,30

2. Balans

425,00

31.12.20
200,00
423,64
18.200,00
3.861,89
0,00

TOTAAL

17.823,63

22.685,53

Eigen Vermogen per 1/1/19
Resultaat
Smederij Van Riessen

17.996,70
-173,07

17.823,63
3.337,30
1.524,60

TOTAAL

17.823,63

22.685,53

Kas
Rekening courant
Spaarrekening
ING Afhandeling fraude
Nog te ontvangen

01.01.20
200,00
3.748,63
13.450,00

3. Toelichting
Stichting Vrienden van de Dorpskerk Bloemendaal heeft in 2020 een ruim positief
resultaat behaald. Het totaal bedrag aan donaties van Vrienden daalde met 22% tot € 4.694
maar omdat de uitgaven nog veel sterker daalden resteerde toch een positief saldo. De
reden voor de lage uitgaven was dat door de Corona crisis veel van de voorgenomen
plannen niet konden gerealiseerd. Vanaf maart konden concerten geen doorgang meer
vinden en ook de jaarlijkse high tea voor de vrienden moest worden afgelast. Vanuit het
kerkbestuur werden er geen subsidieverzoeken ingediend. Wel werd op initiatief van onze
historische commissie het hek van het graf van Dr Dirk Bakker op de begraafplaats bij de
Dorpskerk gerestaureerd. De kosten van de reparatie bedroegen € 1.524,60 en werden
grotendeels gedekt door een inzamelingsactie op de Dr Dirk Bakkerlaan en een eenmalige
bijdrage van de Stichting Ons Bloemendaal.
De stichting werd in oktober 2020 getroffen door een fraude waardoor een groot bedrag
aan de rekening werd onttrokken. Op 28 januari 2021 ontving het bestuur bericht van haar
huisbank ING dat de volledige schade zou worden vergoed. De toezegging van ING is,
ondanks dat deze pas na afloop van het verslagjaar is ontvangen, toch als vordering in de
jaarrekening 2020 verwerkt. Het bedrag is inmiddels op onze bankrekening ontvangen.

Door het positieve resultaat nam het eigen vermogen toe tot € 21.160,93. Dankzij dit
vermogen is de Stichting in staat om -ook bij een onverwachte terugval in donaties- aan
lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

