VEG – 2020 FINANCIEEL
JAAROVERZICHT

Inleiding
In januari maakt de boekhouder een concept financieel jaaroverzicht van het voorgaande
boekjaar. Dit stuk gaat ter kennisgeving naar de bestuursleden. In de eerst volgende
vergadering wordt het concept financieel jaaroverzicht besproken en vastgesteld.
Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar:
het was het eerste boekjaar zonder kerkelijke bijeenkomsten;
er zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden;
één zittend bestuurslid heeft afscheid genomen;
in 2020 vertrok de laatste huurder en kon het pand verkocht worden.

Op 30 december passeerde de akte bij de notaris en het pand is niet langer eigendom van de stichting.
Financiële afwikkeling vond begin januari 2021 plaats en is derhalve niet terug te vinden in het jaaroverzicht
(verkoopprijs €421.500 minus kosten is netto opbrengst van €421.202).

In 2020 is er financieel “schoon schip” gemaakt. Oude afspraken en vorderingen zijn
afgewikkeld, contracten, verzekeringen en abonnementen grotendeels opgezegd.
De stichting is in 2020 binnen het vastgestelde budget gebleven, maar geheel volgens het
voornemen van het bestuur zijn we begonnen met het verantwoord afbouwen van het
vermogen.

De cijfers (in bestaande vorm)
De cijfers hebben nog het format van de afgelopen jaren. In 2021 ontwikkelen we een nieuw
format die past bij de huidige doelstellingen en activiteiten.
Inkomsten
De inkomsten bedroegen € 11.604, hiervan was 25% giften, 40% huurpenningen en 35% betrof
een uitkering van de verzekering naar aanleiding van de waterschade in het pand.
Uitgaven
De uitgaven bedroegen € 55.364, hiervan was 8% diaconie, 3% verzekeringen, 8% onderhoud
gebouw (o.a. kosten vertrek huurder), 68% zending en projecten, 1% administratie,
4% uitvoeringskosten en 8% nutsvoorzieningen.

Financieel jaaroverzicht in cijfers

2020
Saldo 1-1-2020
rekening courant
spaarrekeningen
kas
reserve
Uitstaande leningen

€ 241.710,00

€ 550,00

Inkomsten
Giften
Gebouw (huur inkomsten)
Overig (rente, verz. e.d.)

€ 11.604,00

Uitgaven
Uitvoering taken
Zending
Diaconie
Gebouw (nuts, onderh, verz.)
Overig (admin.)

€ 55.364,00

Saldo 31-12-2020
rekening courant
spaarrekeningen
kas
Uitstaande leningen

€ 198.500,00

€ 1.200,00

€ 41.210,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 200.000,00

€ 2.921,00
€ 4.725,00
€ 3.958,00

€ 2.350,00
€ 37.822,00
€ 4.343,00
€ 10.404,00
€ 445,00

€ 62.003.,00
€ 135.297,00
€ 0,00

Vermogen stichting
Het vermogen bestaat uit banktegoeden, uitstaande leningen en de waarde van het
gebouw. De waarde van het gebouw is nu bekend en het totale vermogen van de
stichting bedroeg op 31 december 2020 € 620.902.
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