
Toelichting bij Balans en V & W van 2021 

In de verschillende overzichten kunt u zien dat de onderdelen op de balans 
van 2021 redelijk in samenhang zijn met 2020.  

Het vermogen van de stichting wordt door het complete bestuur beheerd en 

is gestald op spaarrekeningen. Volgens afspraken binnen het bestuur 
(statuten en huishoudelijk reglement) worden grotere uitgaven aan het 

bestuur voorgelegd en pas na goedkeuring door de penningmeester verricht.  

Er wordt gebruik gemaakt van een professioneel boekhoudprogramma wat 
ook veel bij kerkelijke instanties wordt gebruikt. Naast de penningmeester 

wordt ook gebruik gemaakt van een administrateur voor het 4 ogen principe. 

In de bestuursvergadering voorjaar 2021 zijn de balans en V&W-rekening 
besproken en geaccordeerd na schriftelijke goedkeuring door een extern 

deskundige.  

Voor 2021 en ook 2022 hopen wij door uitstraling, promotie en verschillende 
culturele- en andere activiteiten, de onttrekkingen uit de fondsen zo laag 

mogelijk te houden. Maar ook de corona heeft hier zijn invloed op gehad  

De activiteiten en daarmee dus ook de inkomsten willen wij met name door 
naast de rouw- en trouwdiensten met de bijbehorende catering voor recepties 

en condoleance. Door daarnaast de Reestkerk en Reestkamer te verhuren 
voor culturele zaken als concerten, optredens van muzikanten, lezingen, 

vergaderingen, exposities, workshops voor kunst en o.a. bloemschikken 
hopen wij meer inkomsten te verkrijgen om dit mooie rijksmonument en 

gebouwen te kunnen exploiteren. Ook de verkoop van kunst tijdens 
tentoonstellingen van de expositie commissie dragen bij aan inkomsten. 

 

Invloeden op de V&W van 2021. 

De huur afdracht aan de PG is op nieuw aangepast. Dit naar aanleiding van 
voorgaande jaren waar de te betalen huur te zwaar op de exploitatie drukte. 

Wel is hierdoor op de V&W te zien dat er minder huur over 2021 is 
afgedragen dan daarvoor  

Er zijn minder activiteiten geweest in 2020 en daarnaast zijn ook die 

activiteiten soberder ingevuld door de geldende maatregelen. Hierdoor heeft 
ook de catering minder opgebracht.  

De vrijwilligers vergoeding van de gastvrouwen is aangepast, daarvoor in de 

plaats zijn er wel vrijwilligers gekomen die de rol van gastvrouw en 
coördinator gekomen die een vrijwilligers vergoeding hebben ontvangen.  

Om wel de binding met de verschillende vrijwilligers te houden heeft het 

bestuur besloten om alle vrijwilligers een kerst attentie thuis te bezorgen. 



Zoals is vermeld in het vorige verslag is er in media-apparatuur geïnvesteerd 

om zodoende naast natuurlijk kerkdiensten voor de PG Oud Avereest 
Balkbrug, rouw- en trouwdiensten ook voor de concerten van de SKOA live-

uitzending mogelijk te maken. Dit is gerealiseerd in 2021. 

Als eindresultaat is er met name ook door verhogingen iets meer over 
gebleven dan vorig jaar met ook heel veel dank aan de inzet van vele 

vrijwilligers en de P.G. voor de huur aanpassing.  

 

 

 

 


