
            Toelichting op de staat van baten en lasten  van    

                           het  financiële verslag van 2019          
1.         Baten. 

1.1          De bijdragen van de stoelbroeders  zijn  gedaald  van   

                € 805,00 in het jaar 2018 tot €  766,00 in 2019. Een daling van 4,8 %. 

               Voor de begroting van 2020 wordt rekening gehouden met een bijdrage van €. 750,00 

1.1.2       De Ridderlijke Duitse orde doneerde dit jaar  €. 200,00  daar zij de traditionele 

                jaarlijkse donatie van €. 100,00  van het afgelopen jaar over het hoofd hadden gezien.   

                Voor 2020 is wederom een bedrag van €. 100,00  begroot.  

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

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

                De overige donateurs hebben zich netjes aan hun afspraken gehouden. Het Prins 

                Bernhard  Cultuur fonds echter meende dat de toezegging verviel omdat het begrootte  

                Budget voor het museum project niet is overschreden. Op de begroting voor 2020 

                komt dit punt nu dus te vervallen. Blijft het probleem dat de naam van  het Prins 

                Bernhard Cultuurfonds  verwijderd moet  worden van het tableau van Donateurs.  

                Overwogen kan worden om het Prins Bernhard Cultuurfonds de nota  van het nieuwe 

                tableau te overhandigen. 

1.1.3       De  bijdrages tijdens de Teerdag 2019 bedroegen  €. 41,00  . Vermeld dient te worden  

                dat een deel van de kosten van de Teerdag verrekend zijn met de bijdrages.   

1.1.4.      De deelnemers aan de excursie naar Xanten betaalden €. 570,00. De kosten van dit     

                project bedroegen €. 574,80.  Een tekort van €. 4,78  (1.2.7.) 

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 2019   €. 68,86                

                 Voor de begroting van 2020 wordt voor deze post  €. 75,00 opgenomen i.v.m.      

     verhoogde PR activiteiten. 

1.2.2.       Er waren in dit boekjaar geen drukkerskosten. Voor 2020  is  een bedrag van    

                 €. 50,00 begroot . 

1.2.3.       De kosten van de Teerdag bedroegen   €. 230,95. Een overig deel van de kosten 

                 werden rechtstreeks verrekend met de donaties op de Teerdag  (1.1.3.) 

                 De hoogte van dit bedrag werd grotendeels bepaald door het hoogwaardige 

                 programma op de Teerdag 2019 

                 Voor 2020 wordt voor deze post  €.250,00  begroot. 



1.2.4.        In  2019  werd een laatste bedrag van €.1.531,43   overgemaakt aan WeTeMa  t.b.v. 

                  het Museum project.  

                  In het totaal werd  dus  €.  16.295,51  door de stoelbroeders gedoneerd  ten behoeve 

                  van dit project. 

                  De werkgroep WeTeMa heeft een fantastisch project weten te realiseren, en heeft 

                  zich ruim binnen de begroting gehouden. Aangezien dit projekt voltooid is, werd voor 

                  het jaar 2020 niets begroot. 

 1.2.5.       De kosten van het betalingsverkeer bedroegen in 2019  €. 175,10   I.v.m. de steeds 

                  verder toenemende kosten  van het betalingsverkeer, werd voor 2020 een bedrag van 

                  200,00 begroot.   

1.2.6.        Zoals overeengekomen, werd aan het begin van het financiële jaar 2019 de  

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

                  Dit zelfde bedrag staat vermeld voor de begroting van 2020.  De  schuld bedraagt aan 

                  het eind van dit boekjaar derhalve  €. 5.250,00 

1.2.7.       De kosten van de zeer geslaagde excursie naar Xanten  waren €.  574,80.               

                 Het tekort bedroeg derhalve slechts   €. 4,80 

. 

2.1         Kaspositie  

                Er heeft over het jaar 2019  een afname  van het banksaldo van €.  1.011,34 

                op de betaalrekening plaats gevonden. 

                De renteloze lening van de gemeente Doesburg dient in 10 jaarlijkse termijnen van   

                €. 750,00  afgelost te  worden. Door de aflossing ontstond er dus een negatief saldo 

                van  €. 750,00 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. 

                Maar dat is nu dus ook voorbij. 

 

Balans per 31-12-2019 

Het totale eigen vermogen per 31-12-2018  bestaat dus uit                 €.    3.258,62 

vermeerderd met het bedrag  van de spaarrekening,                     +     €.    6.376.05 

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

Eigen vermogen per 31-12-2018        €.   4.384,67 

Reservering voor onderhoud stoelen   bedraagt  €. 1.100,00  

Het besteedbare vermogen per 01-01-2018   is dan     

€. 4.384,67  –  €. 1.100,00   =   €. 3.284,6 



 

F.Staudt 

Penningmeester Stoelbroederschap Martinikerk.     01-01-2020 


