Jaarverslag 2017
In 2017 werden in de eerste helft van het jaar 13 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 januari hield dr. Heine Siebrand een lezing ‘De Verteller'. Rienk Roukema sprak in februari over ‘Hoe ga je om met
verandering van normen en waarden in deze tijd?'. Dr. Hilde Debacker sprak in maart over 'Leven vanuit compassie: hoe
doe je dat?'. In september stelde Maarten Kruimer de vraag ‘Waar zijn de dominees gebleven?'. Dr. Koo van der Wal gaf
in oktober een lezing ‘Het profetische gezicht van de joods-christelijke godsdienst'. In november gaf dr. Heine Siebrand
te denken over het thema 'Spelen met vuur, over kwetsbare religieuze behoeften, massa's en macht'.
De belangstelling voor de lezingen is afgenomen reden om ons te herbezinnen op het programma van de lezingen.
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 vier maal verschenen.
De website www.wilhelminakapel.nl is actueel gehouden.
Het aantal leden van de afdeling is dit jaar wegens overlijden met 2 verminderd. Een vriend heeft nu de status lid. Het
aantal leden is nu 14, het aantal vrienden 3.
Wim Ulijn, secretaris

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Inkomsten
Omschrijving
Contributie
schenkingen leden
Giften
Bijdrage vrienden
Bijdrage med.blad +div.
Subtotaal bijdragen
Ontvangen huur Kapel
Subsidie gemeente
Rente vermogen spaarrek
collectes goede doelen
collectes tbv eigen afd.
lezingen
OIKO credit

Totaal Inkomsten

Uitgaven

2.085,00
395,00
220,00
115,00
680,00
3.495,00
9.626,65
43,01
902,70
664,15
408,65
5,42

15.145,58

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

465,00
2.823,24
433,50
787,52
481,28
2.552,46
304,55
203,27
630,00
872,70
708,98
257,97
1.610,17
153,72
176,35
2.684,87
15.145,58

Toelichting:
Het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar toont wat inkomsten betreft
normale cijfers, behoudens de contributie, een kwestie van wel of niet vooruit
betalen en soms tweemaal.
De meeste cijfers zijn grotendeels conform de begroting, behalve de post groot
onderhoud, dat resulteert weer in een batig saldo, dit keer van € 2684,87
De begroting 2018 is voor de uitgaven zoveel mogelijk aangepast aan de
geschatte inkomsten.
Breukelen, februari 2018. R.Lubbert, penningmeester.

BALANS PER 31 december 2017
Activa( bezit, liquiditeit en vorderingen)
inventaris p.m.
Wilhelminakapel p.m.

1.000,00
1.000,00

Passiva (vermogen, voorzieningen, schulden)

ING bank saldo rekening
ING bank spaarrekening
OIKO credit

1.628,50
38.832,00
530,42

vermogen/kapitaal
vooruitbetaalde verhuur
collecte goed doel
vooruit betaalde contributie
onderhoudsfonds kapel
hypotheek (aflos-renteloos)

Totaal Activa

42.990,92

Totaal Passiva

20.717,70
1.338,60
1.250,00
8.000,00
11.684,62
42.990,92

Toelichting:
De Wilhelminakapel is verzekerd voor € 250.000 niet geïndexeerd, de inventaris voor € 50.000. Er is
ook een glasverzekering.
Het balanstotaal is weer toegenomen doordat er praktisch geen groot onderhoud is gepleegd.
Het vermogen is daardoor toegenomen, maar het is goed reserves te hebben voor de toekomst.
Vanaf 2008 is de hypotheek aflossing- en rentevrij, het is dus niet zinvol om af te lossen.
Het onderhoudsfonds voor de kapel (ontstaan in 2007) is ook eigen vermogen, maar met een
bestemming.
Breukelen 6 februari 2018

R.Lubbert, penningmeester

