Financiën
Toelichting bij de financiële jaarcijfers 2018
Dankzij steun van onze donateurs, de provincie Gelderland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
goede doelen fondsen en gulle gevers heeft de Stichting ook in 2018 weer een degelijk financieel
beleid voeren. Wij danken hen allen voor de ontvangen bijdragen en legaten in 2018.
De kapitaalmarktrente werkt nog steeds niet in ons voordeel hetgeen tot uitdrukking komt in ons
beleggingsresultaat 2018. De kosten konden we beperkt houden door de belangeloze inzet van vele
tientallen deskundige vrijwilligers.
Het onderhoud van onze eigendommen werd aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan
uitgevoerd. In Zutphen werd een ingrijpende restauratie aan de Walburgiskerk verricht als ook een
herinrichting o.a. vloerverwarming een nieuwe entree en winkeltje. Conform planning vond de heringebruikname plaats in 2018.
De staat van onderhoud van de orgels in onze kerken worden gemonitord door mentoren van de
Vereniging Monumentaal Klinkend Erfgoed. Periodiek onderhoud werd ook dit jaar weer deskundig
uitgevoerd. Daar waar nodig werden reparaties ook verricht.
In 2018 is er verder gewerkt aan de veiligheid van de gebouwen, naar aanleiding van de veiligheid
inspecties van de kerken en synagoge eerder uitgevoerd. Waar nodig zijn of worden nog extra
veiligheidsmaatregelen genomen.
De verzekeringsportefeuille van onze stichting is ondergebracht bij Verzekeringsmaatschappij
Donatus. Helaas hadden we ook in 2018 weer te maken met enkele schades ontstaan door diefstel
en vandalisme voor eigen risico.
Wij streven naar een transparante communicatie met onze stakeholders via websites en anderszins.
Er wordt gewerkt met een taakstellende begroting, waarbij de inzet is de kosten beheersbaar te
houden. Inkomsten uit vermogen worden volledig aangewend ten gunste van de exploitatie. Er vindt
een bijdrage uit vermogen plaats ten gunste van de exploitatie.
Onze stichting heeft de fiscale ANBI-status, hetgeen gevers fiscale voordelen oplevert.
De jaarrekening (samenvatting), met accountantsverklaring, wordt gepubliceerd op onze website
met een toelichting van de penningmeester.
Wij zijn dankbaar dat onze Stichting een gezonde financiële basis heeft. Verdere groei van onze
activiteiten zal de komende jaren beleidsmatig de nodige aandacht krijgen van het bestuur, uiteraard
ook in relatie tot alle financiële aspecten.

