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T.b.v. website 

De activiteiten van de Stichting hebben financieel gezien in 2018 op een laag niveau gestaan. 

Zoals bekend worden de Kerkennacht en de Laurentiusdag eens in de twee jaar gehouden. 

Het jaar 2018 is dus een tussenjaar, waarin de uitgaven vooral te maken hebben met 

nagekomen posten en de lopende kosten voor het instandhouden van de Stichting. 

De belangrijkste ontvangst in 2018 is de collecte-opbrengst geweest tijdens de dienst op 26 

augustus 2018 waarin Ds. Bert Kuipers afscheid heeft genomen als dominee van het 

Laurenspastoraat en City-pastor van Rotterdam. De opbrengst van € 1.617,- is bedoeld voor 

de Laurentiusdag in 2019. Het bedrag is derhalve niet verantwoord als opbrengst in 2018 

maar verantwoord als een bestemmingsreserve voor de Laurentiusdag 2019.  

In 2018 is ca € 11,- aan rente ontvangen en € 25,- aan een gift. 

De uitgaven betreffen bankkosten, web-kosten, bloemen rouwkrans voor de kranslegging op 

4 mei in Rotterdam, enkele nagekomen posten van de Laurentiusdag 2017 en diverse 

overige kleine posten. In totaal bedragen de uitgaven € 912,- 

Het Eigen Vermogen eind 2017 van € 9.486,- is verminderd met de resultante  van de 

Inkomsten minus de Uitgaven in 2018 van € 875,- tot € 8.611,- eind 2018. 

Het vermogen van de Stichting is door de collecte-opbrengst van € 1617,- wel toegenomen 

tot € 10.226.-, echter het bedrag heeft een bestemming gekregen en dient beschikbaar te 

worden gehouden voor het jaar 2019. Vandaar de aparte vermelding. 

Het beleid van het Bestuur van de Stichting is, dat er geen verplichtingen kunnen en worden 

aangegaan dan alleen wanneer er voldoende gelden voor de bestemde activiteit beschikbaar 

zijn. 

Overeenkomstig Artikel 4 sub 5 van de statuten van de Stichting hebben de leden van het 

bestuur geen honorering genoten en zijn ook geen onkostenvergoedingen verstrekt. 

Op 9 april 2019 is penningmeester de heer Wim van Grieken afgetreden en opgevolgd door 

de heer Edmond P.M. T Schroots.  De wijziging is op 24 april 2019 in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel ingeschreven. 



Het statutaire bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer A. (Bert) W. Kuipers, 

voorzitter, de heer A.(Bert) P. Davelaar, secretaris en Edmond P.M. T Schroots, 

penningmeester. 

 

Balans per ultimo 

  2017   2018     2017  2018 

Activa      Passiva 

Liquiditeiten € 9.486,- € 10.317.- Vermogen  € 9.486  €   8.611,-

      Bestemmingsreserve   €   1.617,-              

     Crediteuren    €         90,- 

Totaal:  € 9.486,- € 10.317,- Totaal   € 9.486,- € 10.317,-

   

 

Vastgesteld te Rotterdam in de bestuursvergadering van 23 mei 2019. 


