
 

Financieel verslag 2019 
 

 

 

Stichting Activiteiten Convent van kerken Rotterdam heeft het jaar 2019 afgesloten met een 

verlies / tekort van € 2.888,-. Het vermogen van de Stichting is afgenomen van € 8.610,-  

tot € 5.723,-, waarbij opgemerkt dat van dit vermogen € 2562,- is bestemd voor de te 

organiseren Laurentiusdag in 2021. 

De algemene kosten voor het instandhouden van de Stichting hebben dit jaar € 1.730,- 

bedragen. De kosten voor de Kerkennacht hebben € 1.069,- bedragen. 

De activiteiten van de Stichting hebben in 2019 vooral in het teken gestaan van de 

organisatie van de Laurentiusdag op 5 oktober 2019 gehouden in de Grote- of Sint 

Laurenskerk. De kosten voor eten, drinken, huur, materiaal, verlichting, coördinatie , website 

en overige kosten hebben € 36.835,- bedragen. Deze uitgaven zijn gedekt door de 

ontvangsten van ongeveer hetzelfde bedrag door sponsoring en giften van diverse kerkelijke 

instellingen, bedrijven, giften van particulieren en medewerkers op de avond zelf. De 

Stichting is nog in afwachting van een kleine bijdrage. De Laurentiusdag zal dan nagenoeg 

sluitend worden afgesloten. Voor de volgende Laurentiusdag 2021 is het overschot van 

voorgaande jaren nog ter beschikking en wordt als bestemmingsreserve aangehouden. 

 

Algemeen 

Gezien de relatieve omvang van de Stichting maken de kosten voor ICT een te groot deel van 

de jaarlijkse kosten uit. Met de leveranciers en dienstverleners zijn gesprekken gaande om 

die kosten te verminderen. Evenzo is besloten de bankkosten te verminderen. De drie 

bankrekeningen bij ING Bank NV zijn opgeheven en vervangen door één bankrekening bij de 

Triodos Bank NV. De activiteiten van de laatste bank passen ook meer bij die van de 

Stichting. 

In het jaar 2019 zijn geen (kosten) vergoedingen aan de leden van het bestuur uitgekeerd. 

 

 

 

 

 



Balans per ultimo 2018 2019  2018 2019 

Activa   Passiva   
Liquiditeiten € 10.317  €  5.583  Vermogen €   8.610  €  3.162  

Vorderingen  €     205  Bestemmingsreserve €  1.617  €  2.562  

 

 

 Crediteuren €        90  €        64  

Totaal € 10.317  €  5.788  Totaal € 10.317  €  5.788  

 

Verwachting 2020 

Het bestuur verwacht in 2020 de algemene kosten te beperken tot € 2.500,-.Wegens gebrek 

aan belangstelling - ook landelijk - zal de Kerkennacht niet meer worden georganiseerd. Alle 

te organiseren activiteiten alsmede deelnames aan festiviteiten en herdenkingen zullen 

vooraf moeten zijn voorzien van een financiële dekking . De omvang van het eigen vermogen 

laat grote vóór-investeringen niet toe. Aan de betrokken kerken zal gevraagd worden een 

geldelijke bijdrage te gaan leveren voor de activiteiten in 2020 en volgende jaren.  

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de voorgenomen activiteiten zullen slagen. 

 

Vastgesteld te Rotterdam in de bestuursvergadering van 13 februari 2020. 


