Jaarverslag 2019
In 2019 werden in de eerste helft van het jaar 12 en na de zomerpauze in juli en
augustus 9 vieringen gehouden.
De afdeling heeft geen vaste voorganger sinds juli 2012. Er worden geen pogingen
in het werk gesteld om tot een benoeming van een voorganger te komen.
Ronald Lubbert heeft zich uit het bestuur teruggetrokken. Daarmee is een tweede
vacature in het bestuur ontstaan.
Wegens gebleken gebrek aan belangstelling zijn er geen lezingen of soortgelijke
activiteiten meer georganiseerd.
De inkomsten uit de verhuur van de kapel zijn licht toegenomen.
De reserveringen, het sleutelbeheer en alles wat verder met de verhuur van de
kapel samenhangt worden verzorgd door Dinah Hoekman.
Het mededelingenblad van de afdeling is een maal verschenen. Door
omstandigheden is het er niet van gekomen de gebruikelijke vier edities te
verzorgen.
De website www.wilhelminakapel.nl is door Piet Boonzaaijer actueel gehouden.
Het aantal leden van de afdeling is dit jaar gelijk gebleven. Het aantal vrienden met
1 toegenomen. Het aantal leden is 11, het aantal vrienden 3.
Wim Ulijn, secretaris

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
Omschrijving
Contributies
Schenking leden/vrienden
Giften
Bijdrage mededelingenblad
Colllectes goede doelen
Collecte afdeling
Lezingen
Rente ING spaarrekening
Rente OIKO
Afdracht landelijk bureau
Gastpredikanten

Uitgaven

25,00
259,95
931,25

2,93
765,00
3.075,29

Onderhoud kapel
Groot onderhoud kapel
Assuranties
Bankkosten
Zomerdag
Kerstviering
Kosten lezingen

1.302,46

Afdracht collectes goede doelen
Algemene kosten
Administratiekosten
Kosten mededelingenblad
PR activiteiten
Exploitatiekosten kapel
Energie
Water

277,55
484,74
138,00
83,24
177,21
633,47
2.890,47
69,63

Water-/verontreinigingsheffing
Gemeentebelasting
Oninbare vorderingen
Betalingsverschillen
Verhuur
Saldo winst

Inkomsten
2.000,00
200,00
200,00

670,16
168,27
237,50
40,05

54,00
177,70
78,00
13.468,10
5.764,49
17.087,23

17.087,23

Balans per 31 december 2019
Omschrijving
Inventaris
Wilhelminakapel
Hypothecaire lening
ING Bank Betalingsrekening
ING Spaarrekening
OIKO Credit
Debiteuren
Kapitaal
Onderhoudsfonds kapel
Crediteuren
Totaal

Activa
1.000,00
1.000,00

Passiva

11.684,62
9.427,88
38.851,41
754,50
25.560,04

50.279,29

12.000,00
280,13
50.279,29

Toelichting jaarstukken 2019
De hypothecaire lening is rente en aflossingsvrij en wordt daarom niet
afgelost.
Doordat het boekjaar met een overschot is afgesloten is het eigen
vermogen toegenomen.
Aan het onderhoudsfonds voor de kapel is € 2000 gedoteerd.
De beleggingsrekening bij Oiko Credit is opgeheven.
Vanwege de lage rentestand is een hoger bedrag op de betaalrekening
aangehouden en heeft er geen overheveling naar de spaarrekeningen
plaats gevonden.
De coronacrisis heeft de Algemene LedenVergadering opgeschort. Ook de
verhuur voor het jaar 2020 is door deze crisis fors teruggelopen. Met de
huurders is afgesproken dat zij reserveringen die zijn gemaakt en betaald
verrekend krijgen. Dit resulteert in een verwachte huuropbrengst van
€ 7.500 in plaats van €12.000. Ook voor de opbrengst van de collectes en
de uitgaven voor de gastpredikanten heeft deze crisis gevolgen vanwege
het geringere aantal bijeenkomsten.

Maarssen, 3 augustus 2020
penningmeester W.H.J. Ulijn

