Stoelbroederschap Martinikerk
Begroting 2020, resultaat 2020, Begroting 2021 en balans per 31-12-2020

1.1.

Baten

1.1.1

Bijdrage leden

Resultaat 2020

Begroting 2021

€ 750

€ 432,50

€ 500

1.1.2. Donaties

€ 100

€

0,00

€ 100

1.1.3

€

€

82,20

€ 75

Donaties Teerdag

1.1.4. Kruispost Spaarrekening

Begroting 2020

50

€ 750

€ 4.500,00

€

€ 1.650

€ 5.014,70

€ 675

€

75,00

€

32,30

€ 50

1.2.2. Kosten drukker

€

50,00

€

0,00

1.2.3. Kosten Teerdag

€ 250,00

€ 204,86

€ 225

1.2.4. Kosten betalingsverkeer

€ 200,00

€ 134,76

€ 150

1.2.5. Aflossing renteloze lening

€ 750,00

€ 4.500,00

€

€ 1.325,00

€ 4.871,92

€ 425

Totaal

1.2.

Lasten

1.2.1

Bestuur/secretaris

Totaal

2.1.

€

Banksaldi

ING betaalrekening

ING spaarrekening

Per 31-12 2019

€ 3.258,62

€ 6.376,05

Per 31-12-2020

€ 3,401,40

€ 1.876,05

€ 142,78

€ 4.500,00

Toename/Afname Saldo

0

0

0

Toelichting op de staat van baten en lasten van het
financiële jaar 2020
1.

Baten

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

De bijdragen van de Stoelbroeders zijn opnieuw gedaald van € 766 in 2019 tot € 432
in 2020. Een daling van 44%!! Een van de oorzaken is zeker de coronacrisis, waardoor
weinig of geen activiteiten hebben plaats gevonden.
Donaties door de Ridderlijke Duitse Orde zijn niet gecontinueerd. Andere donaties
zijn ook niet aan de orde omdat er geen projecten lopen.
De Teerdag heeft iets meer opgebracht dan begroot, nl. € 50 begroot en € 82
opgehaald.
In voorgaande jaren werd € 750 overgemaakt van de spaarrekening naar de
betaalrekening. Dat bedrag werd als aflossing van de renteloze lening van de
Gemeente Doesburg naar de Gemeente overgemaakt. Gezien de zeer lage rente op
tegoeden heeft het geen nut om een dergelijke lening aan te houden. Daarom is in
2020 de hele resterende lening afbetaald, vandaar de overmaking van € 4.500 naar
de betaalrekening en van de betaalrekening naar de Gemeente (zie ook 1.2.5).
Er heeft in 2020 vanwege de coronabeperkingen geen excursie plaatsgevonden,
waardoor die post is komen te vervallen, hetgeen ook geldt voor de lasten.

1.2.

Lasten

1.2.1.

De kosten van het bestuur bestonden dit jaar hoofdzakelijk uit portokosten. Het
bestuur is met de € 32 ver onder de begroting gebleven. De oorzaak is duidelijk:
weinig activiteiten door de coronaperikelen.

1.2.2.

Kosten voor de drukker waren er dit jaar niet.

1.2.3.

De kosten van de Teerdag bleven iets onder de begroting, hetgeen aan de kwaliteit
van het programma niet te merken was: even hoogwaardig als altijd.

1.2.4.

Kosten voor het betalingsverkeer bedroegen vorig jaar € 175 en dit jaar € 135.

1.2.5.

Aflossing renteloze lening: deze lening van de Gemeente Doesburg, die was bedoeld
om extra (rente)baten op te leveren, is vanwege de zeer lage rente van deze tijd in
zijn geheel afgelost, althans het resterende deel van € 4.500.
Het museumproject is in 2019 afgesloten, waardoor ook die post niet meer voorkomt
onder de lasten. Aan herstel van de kerkstoelen is dit jaar niets uitgegeven.

2.1

Kaspositie
Er heeft over 2020 een kleine toename van het banksaldo plaats gevonden van € 143.
Dit is ontstaan ondanks het feit dat de Teerdag de enige activiteit is geweest (met
een negatief saldo) en ondanks het feit dat de bijdrage van leden dramatisch
gereduceerd is.

Op de spaarrekening werd in 2020 geen rentebedrag bijgeschreven. Begrijpelijk dat
de lening van de Gemeente geen zin meer had en is afgelost.

Balans per 31-12-2020
Het totale eigen vermogen per 31-12-2020 bestaat uit:
Het saldo van de spaarrekening zijnde:

€ 1.876

En het saldo van de betaalrekening zijnde:

€ 3.401

Totale vermogen:

€ 5.277

Reservering voor onderhoud stoelen bedraagt € 1.000
Het besteedbare vermogen per 01-01-2021 is dan € 5.277 - € 1.000 = € 4.277

F.J. Staudt
Penningmeester Stoelbroeders Martinikerk

26-04-2021

