Jaarverslag 2018
In 2018 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.
De vacature in het bestuur is niet ingevuld.
In maart trad het Trio Sorelli op en verzorgde een muzikale avond.
De afgenomen belangstelling voor de lezingen was een reden om een
alternatief te zoeken. De belangstelling voor dit Lenteconcert was ook
dusdanig beperkt dat voorlopig wordt afgezien van het organiseren van dit
soort avonden.
De penningmeester Ronald Lubbert heeft in juli zijn functie overgedragen
aan Wim Ulijn omdat het beheer hem te zwaar werd.
De inkomsten uit de verhuur van de kapel zijn gelijk gebleven.
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 twee maal verschenen. Door
omstandigheden was het niet mogelijk de gebruikelijke vier edities te
verzorgen.
De website www.wilhelminakapel.nl is actueel gehouden.
Het aantal leden van de afdeling is dit jaar wegens overlijden met 1
verminderd, een lid heeft bedankt evenals een vriendin. Het aantal leden is
nu 11, het aantal vrienden 2.
Wim Ulijn, secretaris

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
Omschrijving
Contributies
Schenking leden/vrienden
Giften
Bijdrage mededelingenblad
Collecte goede doelen
Collecte afdeling
Lezingen
Rente ING spaarrekening
Rente OIKO
Afdracht landelijk bureau
Gastpredikanten
Onderhoud kapel
Assuranties
Bankkosten
Zomerdag
Kerstviering
Kosten lezingen
Afdracht collectes goede doelen
Algemene kosten
Administratiekosten
Kosten mededelingenblad
PR activiteiten
Exploitatiekosten kapel
Energie
Water
Water-/verontreinigingsheffing
Gemeentebelasting
Betalingsverschillen
Verhuur
Saldo winst

Uitgaven Inkomsten
3.300,00
310,00
382,50
20,00
705,15
594,00
119,50
19,41
2,90
420,00
2.937,00
1.154,68
316,60
165,31
242,45
156,24
200,00
574,60
743,14
69,00
164,73
155,50
1.733,96
2.576,86
78,11
53,18
176,35
5,50
9.556,40
3.097,65
15.015,36
15.015,36

Balans per 31 december 2018
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
3.996,94
38.851,41
533,32

45.381,67

Passiva
11.684,62

1.890,00
21.795,55
10.000,00
11,50
45.381,67

Toelichting jaarstukken 2018
De Wilhelminakapel is verzekerd voor € 250.000 niet geïndexeerd, de
inventaris voor € 50.000. Er is ook een glasverzekering.
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 is € 2000 gedoteerd.
Vanwege de lage rentestand is een hoger bedrag op de betaalrekening
aangehouden en heeft er geen overheveling naar de spaarrekeningen
plaats gevonden.
Maarssen, 6 april 2019
penningmeester W.H.J. Ulijn

