Toelichting jaarcijfers 2014
Algemene gang van zaken
De jaarrekening 2014 is in de bestuursvergadering van april 2014
uitgebreid aan de orde geweest.
Als bestuur zijn we tevreden over het uiteindelijk resultaat over 2014.
De normale exploitatie van onze stichting had een negatief resultaat van
€ 35.000, de kosten van alle activiteiten in ons jubileumjaar 2014 waren
€ 18.000 waardoor de exploitatierekening uitkwam op € 53.716 negatief.
Dit werd echter positief gecorrigeerd met € 95.238 koersresultaat van
onze effectenportefeuille en € 60.000 door een ontvangen legaat, zodat
ons uiteindelijk resultaat ruim € 100.000 positief werd.
De algemene reserve van onze stichting bedroeg ultimo 2014 1,2 miljoen
euro. Daarnaast hebben we voor toekomstig onderhoud van onze kerken
1,3 miljoen euro gereserveerd. De solvabiliteit van onze stichting voldoet
hiermee aan de eisen die we ons zelf gesteld hebben.
Stelselwijziging
Wij vonden het beter om met ingang van 2014 de balans en
resultatenrekening anders in te richten opdat we een beter inzicht
krijgen in de financiële resultaten per kerk alsmede de reservering per
kerk.
Daarnaast hebben we besloten om standaard hetzelfde bedrag te
reserveren voor onderhoud als de subsidie die we ontvangen via de
Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Door deze stelselwijziging is de indeling van onze balans en
resultatenrekening anders dan in vorige jaren.
Ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen
Naast de bijdragen en giften van donateurs en andere begunstigers
mochten wij weer enkele erfenissen en legaten ontvangen. De
schenkingen, legaten en erfenissen maken inmiddels een substantieel

deel uit van onze inkomsten. Het zou ons werk in de toekomst ook zeer
ten goede komen als we in de toekomst schenkingen, legaten en
erfenissen mogen blijven ontvangen, dit alles voor de instandhouding
van onze prachtige kerken, torens, synagoge en kapel. Zij maken immers
een wezenlijk onderdeel uit van onze omgeving en haar cultuur. Ook
onze educatieve functie in Gelderland op het gebied van religieus
cultureel erfgoed moet een constante blijven.
Wij ontvangen voor de onderhoudskosten van onze kerken subsidie van
de RCE uit de SIM-regeling. Deze subsidie dekt 50 procent van de
onderhoudskosten. De andere 50 procent moeten we dekken uit
verhuur van onze eigendommen en andere activiteiten. Daarnaast
ontvangen wij van de provincie Gelderland een subsidie voor de
organisatiekosten en onze educatieve functie.
Door de organisatie klein en zo efficiënt mogelijk te houden, door te
werken met tientallen vrijwilligers en niet te vergeten met steun van vele
donateurs, aangevuld met subsidies van overheden, lukt het ons steeds
weer een sluitende jaarrekening te presenteren. Het bestuur waardeert
deze brede inzet en betrokkenheid.
Dank aan allen die het mogelijk maken ons werk te doen.
Toekomst
Wij hopen dat wij ook in de toekomst steun mogen blijven ontvangen
van allen die het belang inzien van een goed beheer en exploitatie van
ons religieus cultureel erfgoed in Gelderland.
Meer weten
Bijgaand presenteren wij u de verkorte jaarrekening 2014 met
toelichting en accountantsverklaring. Mocht u meer willen weten over
onze financiën, neem dan gerust contact met ons op of kijk op
www.oudegeldersekerken.nl. Ook ligt de volledige jaarrekening met
toelichting voor belangstellenden ter inzage bij onze algemeen
secretaris.
Geert Beltman, penningmeester

