Stoelbroederschap Martinikerk
Begroting 2016 , resultaat 2016 en begroting 2017
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Staat van Baten en Lasten

Baten
Bijdrage leden
Donaties
Kasgeld/donaties teerdag
Kruispost Spaarrekening
Totaal

Begroting 2016

Resultaat 2016

begroting 2017

€. 800,00
€. 8.100,00
€.
60,00

€. 675,00
€. 7.100,00
€.
49,99
€. 750,00
€. 8.574,99

€. 675,00
€. 1.100,00
€.
50,00
€. 750,00
€. 2575,00

€. 8.960,00

Lasten.________________________________________________________________________
Bestuur/secretaris
Kosten drukker
Kosten Teerdag/sprekers
Donatie museumprojekt
Kosten Betalingsverkeer
Aflossing renteloze lening
Totaal

Kaspositie
Per 31-12-2015
Per 31-12-2016

€.
€.
€.

150,00
100,00
200,00

€.

150,00

€.

600,00

€. 47,84
€. 42,30
€. 105,56
€. 3.357,75
€. 128,84
€. 750,00
€. 4.432,29

ING betaalrekening
€. 10.562,44
€. 14.705,14

Toename/Afname Saldo

€. 4.142,70

€.
50,00
€.
50,00
€. 200,00
€. 14.566,00
€.
150,00
€.
750,00 ___
€. 15.766,00

ING spaarekening
€ 9.346,70
€. 8.616,24
€.

730,46

Balans per 31-12-2016
Bankrekening
Spaarrekening
Eigen vermogen

€. 14.705,14
€. 1.866,24 + renteloze lening €. 6.750,00 = €. 8.616,00
€. 16.571,38

Reservering onderhoud stoelen
Besteedbaar vermogen
Totaal vermogen

€. 1.100,00
€. 15.471,38
€. 16.571,38 + reservering renteloze lening €. 6.750,00

Toelichting op de staat van baten en lasten van
het financiële verslag van 2016
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Baten.
De bijdragen van de stoelbroeders zijn gedaald van €. 809,00 in 2015 tot
€. 675,00 in 2016 . Een afname van ca. 16,5%
Het aantal stoelbroeders is met 1 lid gedaald tot 156 leden . 4 leden zijn
uitgeschreven, danwel zijn overleden. Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld.
Aangezien een aantal stoelbroeders ver boven het gangbare bedrag van €. 10,00
gedoneerd hebben, heeft minder dan de helft van de stoelbroeders een donatie
verricht.
Voor de begroting van 2017 wordt rekening gehouden met een bijdrage van €. 675,00.
Van de Ridderlijke Duitse orde ontvingen we de jaarlijkse donatie van €. 100,00
Ook hier wordt een gelijk bedrag begroot voor 2017.
Voor het museumproject werden de volgend subsidies ontvangen: €. 5000,00 van de
Ridderlijke Duitse Orde en €. 2.000,00 van de stichting stadsherstel/ Doesburgs goed.
Er staat nog een toezegging open ter hoogte van €. 1.000,00 van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Deze post is opgenomen in de begroting van 2017. Doen zij hun
toezeggingen gestand, dan is het door de stoelbroederschap ondersteunde
museumprojekt volledig gefinancierd.
De inkomsten tijdens de Teerdag bedroegen €. 49,99. Voor de begroting van 2017 is
Hiervoor een bedrag van €. 50,00 opgevoerd
De verplichte jaarlijkse aflossing van de renteloze lening van de Gemeente Doesburg
werd overgeboekt van de spaarrekening naar de Betaalrekening.

Lasten.
De kosten van het bestuur/secretaris bestonden hoofdzakelijk uit postzegels en
briefpapier. Deze bedroegen in het financiele jaar 2016, mede door de verdergaande
digitalisering slechts €. 47,84 . Voor de begroting van 2017 werd hiervoor een post
van €. 50,00 opgenomen
Kosten van de drukker bedroegen in 2016 €. 42,30. Voor 2017 is een bedrag van
€. 50,00 begroot
De kosten van de Teerdag bedroegen slechts €. 105,56. Dit lage bedrag werd
bepaald doordat het programma merendeels door stoelbroeders werd uitgevoerd.
Het bedrag van de eerste Nota van €. 3.357,75 ten bate van het museumprojekt werd

1.2.5.
1.2.6.

2.1

overgemaakt.
De kosten van het betalingsverkeer bedroegen in 2016 €. 128,84. Gezien de stijgende
trend bij de banken is hiervoor in 2017 een bedrag van €. 150,00 begroot.
Zoals overeengekomen, werd aan het begin van het financiele jaar 2016
10% van de oorspronkelijke renteloze lening aan de Gemeente overgemaakt.
Dit zelfde bedrag staat uitteraard vermeld voor de begroting van 2017
Kaspositie
Er heeft over het jaar 2016 een toename van de saldo van €. 4.142,70
op de betaalrekening plaats gevonden
Op de spaarrekening werd een rente van €. 19,54 bijgeschreven.
De renteloze lening dient in 10 jaarlijkse termijn van €. 750,00 per jaar afgelost te
worden. Door rente en aflossing ontstond er dus een negatief saldo van €. 730,46
op de spaarrekening.
Aangezien de normale inkomsten van donaties van de leden, verminderd met de
kosten, - minder is dan het jaarlijks af te lossen bedrag , kan de lening met deze
bijzonder ongunstige voorwaarden, mede gezien het lage rentepercentage niet bij het
besteedbaar vermogen opgeteld worden. Het bedrag is op de spaarrekening gestort
om zodoende tenminste van de lage rente inkomsten te kunnen profiteren.

Balans per 31-12-2016
Het totale eigen vermogen per 01-01-2017 bestaat dus uit
€. 14.705,14
vermeerderd met het bedrag van de spaarrekening,
+ €. 8.616,24
Uitgezonderd het openstande bedrag van de lening
€. 6.750_________
Eigen vermogen per 01-01-2017
€. 16.571,38
Reservering voor onderhoud stoelen bedraagt €. 1.100,00
Het besteedbare vermogen per 01-01-2017 is dan
€. 16.571,38 – €. 1.100,00 = €. 15.471,38
Indien de subsidienten hun toezeggingen in 2017 gestand doen, is de financiering van het
projekt “Permanente tentoonstelling” van de Martinikerk volledig rond.
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