
         Stoelbroederschap Martinikerk 
           Begroting  2018 , resultaat 2018 , begroting 2019  en balans per 31-12-2018 

 

1.1          Baten                                         Begroting 2018  Resultaat 2018  begroting 2019 

 

1.1.1.       Bijdrage leden                      €.      690,00  €.     805,00  €.     800,00 

1.1.2.       Donaties                                €.   1.100,00  €.          0,00  €.  1.100,00 

1.1.3.       donaties teerdag                 €.       50,00  €.     131,60  €.     100,00 

1.1.4           Kruispost Spaarrekening     €.      750,00                          €.     750,00                      €.     750,00 

      Totaal                                    €.    2.590,00       €.    1686,60  €.  2750,00 

   

1.2         Lasten.________________________________________________________________________ 

 

1.2.1.          Bestuur/secretaris                €.        50,00   €.      39,90  €.      100,00 

1.2.2           Kosten drukker                      €.        50,00   €       45,30       €         50,00 

1.2.3.          Kosten Teerdag/sprekers    €.      200,00   €.     378,64  €.      350,00 

1.2.4           Donatie museumprojekt     €.     4000,00                         €.  1378,44  €.    1500,00 

1.2.5.          Kosten Betalingsverkeer     €.       150,00                €.    139,08  €.      150,00    

1.2.6.          Aflossing renteloze lening   €.      750,00                          €.   750,00                        €.     750,000 

1.2.7.           Kosten herstel stoelen        E            0,0                            €    850,00                        €          0,0 

                    Totaal                                      €    5.200,00                €   3581,36  €.   2900,00 

 

 

2.1                 Banksaldi                                       ING betaalrekening                ING spaarekening                                                        

                     Per 31-12-2017                                     €.  6.164,72                     €    7.874,13  

                     Per  31-12-2018                                   €.  4.269,96                     €    7.126,05 

             

                    Toename/Afname  Saldo                                               €.   1894,76            €.     748,08 

 

Balans per 31-12-2018 

Bankrekening                                       €.    4.269,96                                            

Spaarrekening                                      €.    1.876,05     +    renteloze lening   €. 5.250 =   €.  7.126,05 

Eigen vermogen                                   €.    6.146,09 

 

Totaal vermogen                                 €.    6.146,09 

Reservering stoelen                            €     1.100,00 

Besteedbaar vermogen                     €.     5.046,09     +  reservering renteloze lening  €.  5,250.00                     

                                                                   

 

 



            Toelichting op de staat van baten en lasten  van    

                           het  financiële verslag van 2018          
1.         Baten. 

1.1          De bijdragen van de stoelbroeders  zijn  gestegen  van   

                € 690,00 in het jaar 2017 tot €  805,00 in 2018. Een stijging van 16,6%. 

                Deze stijging werd veroorzaakt door een verhoging van het P.R. beleid.  

                Er zijn nu 153 Stoelbroeders geregistreerd.  Eind 2017 waren dat 152.                                    

   Voor de begroting van 2018 wordt rekening gehouden met een bijdrage van €. 800,00 

1.1.2       Van de Ridderlijke Duitse orde ontbrak dit jaar de donatie van  €.  100,00 

                Wij vertrouwen erop dat wij  voor 2019 deze donatie wel weer zullen ontvangen.  

                Voor de realisatie van het Museum project, waaraan de Stoelbroederschap zich  

                gecommitteerd heeft, ontbrak nog de donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

                De looptijd van deze donatie was beëindigd, maar ons bestuur is erin geslaagd,                                     

                na overleg met het bestuur van dit fonds, overeenstemming te bereiken  

                om de looptijd te verlengen  tot 1 januari 2020. 

                Op de begroting voor 2019  wordt derhalve een som van € 1100,- genoteerd. 

1.1.3       De  bijdrages tijdens de Teerdag 2018 bedroegen  €. 131,60  Een forse toename    

                vergeleken  bij het ontvangen bedrag in 2017. Waarschijnlijk veroorzaakt door het  

                geboden programma. De baten  werden verrekend met de kosten van de Teerdag 

                Voor de begroting van 2019 is voor inkomsten Teerdag nu een bedrag van   

                €. 100,00 opgevoerd . 

1.1.5       De derde termijn van de verplichte jaarlijkse aflossing  van € 750,-  van de renteloze  

                lening van de Gemeente Doesburg, werd overgeboekt van de spaarrekening naar de 

                Betaalrekening . 

2.             Lasten.    

1.2.1.       De kosten van het bestuur/secretaris bestonden hoofdzakelijk uit postzegels en  

                 briefpapier.  Deze bedroegen in het financiële jaar 2018   €. 39,90                

                 Voor de begroting van 2019 wordt voor deze post  €. 100,00 opgenomen i.v.m.      

     verhoogde PR activiteiten. 

 1.2.2.      Kosten van de drukker bedroegen in 2018   €. 45,30   Voor 2018  is  een  

                 bedrag van   €. 50,00 begroot . 

1.2.3.       De kosten van de Teerdag bedroegen   €. 378,64  De hoogte van dit bedrag werd 

                 grotendeels bepaald door het hoogwaardige programma op de Teerdag 2018 

                 Voor 2019 wordt voor deze post  €.350,00  begroot. 

1.2.4.        In 2018  werd een bedrag van €.1.378,44   overgemaakt t.b.v. het Museum  project.  

                  In het totaal is tot nu toe dus  € 14.764,08  overgemaakt aan werkgroep . 

                  Aangezien er geen  enkel zicht is op de te verwachten werkzaamheden t.a.v. het  



                  Museum project, wordt er voor 2019 een bedrag van  €. 1500,00 begroot       

 1.2.5.        De kosten van het betalingsverkeer bedroegen in 2018  €. 139,08.  Voor deze post is   

                  in 2019 een bedrag  van  €. 150,00  begroot. 

1.2.6.        Zoals overeengekomen, werd aan het begin van het financiële jaar 2018 de  

                 derde termijn  van € 750,00 van de  renteloze lening  aan de gemeente   teruggestort.   

                 Dit zelfde bedrag staat vermeld voor de begroting van 2019.   

1.2.7.       I.v.m. met onze in de statuten vastgelegde verplichting, werd  €. 850 betaald voor  

                 herstel van de kerkstoelen. Voor 2019 is hier geen extra post voor begroot. 

2.1         Kaspositie  

                Er heeft over het jaar 2018  een afname  van het banksaldo van €.  1.894,76    

                op de betaalrekening plaats gevonden. Gezien de verplichte afdracht voor het 

                museumprojekt en de kerkstoelen van € 2228,44 toch een goed resultaat. 

                Op de spaarrekening werd een vorstelijke  rente van  €. 1,92  bijgeschreven.  

                De renteloze lening dient in 10 jaarlijkse termijnen van  €. 750,00  afgelost te    

                worden. Door rente en aflossing ontstond er dus een negatief saldo van  €. 748,08    

                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 nog van de zeer lage rente inkomsten te kunnen profiteren. 

 

Balans per 31-12-2018 

Het totale eigen vermogen per 31-12-2018  bestaat dus uit                 €.    4.269,96    

vermeerderd met het bedrag  van de spaarrekening,                     +     €.    7.126,13 

Verminderd me het openstaande bedrag van de lening                        €.    5.250,00_________ 

Eigen vermogen per 31-12-2018        €.    6.146,09 

Reservering voor onderhoud stoelen   bedraagt  €. 1.100,00  

Het besteedbare vermogen per 01-01-2018   is dan     

€. 6146,09  –  €. 1.100,00   =   €. 5046,09 

Mochten aan alle eisen van het Prins Bernhard Cultuurfonds voldaan kunnen worden, dan zal de 

resterende € 1000,- van de Donaties nog te ontvangen zijn. 

 

 

R.Lehman 

Penningmeester Stoelbroederschap Martinikerk.     01-01-2019 

 


