Jaarverslag 2016
In 2016 werden in de eerste helft van het jaar 13 en na de zomerpauze in juli en augustus 9 vieringen gehouden. Een extra
bijeenkomst werd in augustus gehouden.
De afdeling heeft geen vaste voorganger sinds juli 2012. Er worden vooralsnog geen pogingen in het werk gesteld om tot een
benoeming van een voorganger te komen.
De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld.
In januari hield Danielle van Dijk een lezing ‘Maria Magdalena, vrouw van Jezus?'. Ds. Jan Roelof Nienhuis sprak in februari over
‘Zoek wat Jood, Christen en Moslim verbindt'. In maart hield dr. Heine Siebrand een lezing Tolerantie en het kwaad’ met de
ondertitel ‘Hannah Arendt - Als het "gewoon" geworden kwaad verdraagzame mensen treft '. Dr. Hilde Debacker sprak in april
over 'De Boeddha en zijn leer’. In oktober sprak dr. Arie A. Manten over ‘Paulus: bouwer of ketter van het christendom?’. dr.
Hans le Grand gaf in november een lezing ‘Algemene verklaring van een religie van liefde'.
De belangstelling voor de lezingen is wisselend maar nog groot genoeg om het programma van de lezingen voort te zetten. De
vaste kern van bezoekers van buiten de afdeling blijft komen.
De inkomsten uit de verhuur van de kapel zijn licht teruggelopen.
De reserveringen, het sleutelbeheer en alles wat verder met de verhuur van de kapel samenhangt worden verzorgd door Dina
Hoekman.
Het mededelingenblad van de afdeling is vier maal verschenen.
De website www.wilhelminakapel.nl is actueel gehouden.
Het aantal leden van de afdeling is dit jaar met 1 verminderd tot 15, het aantal vrienden is met 1 verminderd tot 4.
Wim Ulijn, secretaris

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Inkomsten

Uitgaven

Contributie
schenkingen leden
Bijdragen donateurs
Bijdrage vrienden
Bijdrage med.blad +div.
Subtotaal bijdragen
Ontvangen huur Kapel
Subsidie gemeente
Rente vermogen spaarrek
collectes goede doelen
collectes tbv eigen afd.
lezingen

3.815,00
350,00
30,00
90,00
394,00
4.679,00
9.882,00

Totaal Inkomsten

16.935,71

144,21
798,15
750,85
681,50

afdracht land.bureau
gastpredikanten
onderhoud kapel
groot onderhoud kapel
assuranties
energie
zomerdag
kerstviering
lezingen
collectes goed doel
algemene kosten
mededelingenblad
exploitatiekosten kapel
water/verontreinigingshef
gemeentebelasting
Batig/Nadelig Saldo
Totaal Uitgaven

480,00
3.056,42
594,88
p.m.
490,28
2.076,76
717,90
260,65
591,55
717,30
1.183,50
362,18
883,76
146,81
176,35
5.197,37
16.935,71

Toelichting:
Het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar toont wat inkomsten betreft normale cijfers door het wegvallen
van de subsidie zoals ook al was begroot.
Bij de uitgaven is een groot batig saldo ontstaan door het niet besteden van de € 5000 groot onderhoud.

Het grote verschil in energie kan ik niet verklaren.
In de verhuur inkomsten is € 1573 vooruit betaalde huur inbegrepen, evenals € 1485 bij de contributies,
zie ook de balans
Breukelen, 10 februari 2017. R.Lubbert, penningmeester.

BALANS PER 31 december 2016
Activa( bezit, liquiditeit en vorderingen)

Passiva (vermogen, voorzieningen, schulden)

inventaris p.m.

1.000,00 vermogen/kapitaal

Wilhelminakapel p.m.

1.000,00 vooruitbetaalde huur

19.518,49
1.573,00

collecte goed doel
ING bank saldo rekening
ING bank spaarrekening
OIKO credit
Totaal Activa

2.947,12 vooruit betaalde contributie
36.788,99 onderhoudsfonds kapel
525,00 hypotheek (renteloos)
42.261,11 Totaal Passiva

1.485,00
8.000,00
11.684,62
42.261,11

Toelichting:
De Wilhelminakapel is verzekerd voor € 250.000 niet geïndexeerd, de inventaris voor € 50.000. Er
is ook een glasverzekering.
Het vermogen en het onderhoudsfonds zijn daardoor toegenomen, maar het is goed reserves te
hebben voor de toekomst.
Vanaf 2008 is de hypotheek aflossing- en rentevrij, het is dus (nog?) niet zinvol om af te lossen.
Breukelen, 8 maart 2017

