Financieel verslag 2020

Het vermogen van de Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam(SACvKR)
bedraagt € 4882,30, te verdelen in een Algemene Reserve / Vermogen van € 2294,93 en een
bestemmingsreserve van € 2587,37 ten behoeve van een te houden Laurentiusdag /- diner.
De stand van de bankrekening per 31 december 2020 bij Triodos Bank NV is € 4.904,78. In
2020 zijn - na een besluit in de vergadering van 21 november 2019 - de bankrekeningen bij
de ING Bank NV opgeheven en de tegoeden overgezet naar een rekening bij de Triodos Bank
NV. om reden dat de activiteiten van de Triodos Bank NV meer liggen in de lijn van SACvKR.
De opheffing heeft geen kosten met zich meegebracht.
In 2020 is € 590,36 uitgegeven aan ICT, te weten € 566,28 aan Make it Matter en
€ 24,08 aan Flex Webhosting.
De bankkosten van de Triodos Bank hebben € 152,40 bedragen. Aan overige kosten is
€ 122,95 uitgegeven.
Vorig jaar is de vordering op het Sint Laurensfonds vanwege de afrekening van de
Laurentiusdag in 2019 ontvangen alsmede een nagekomen gift via het Laurenspastoraat van
€ 25,-.
In dit boekjaar zijn geen (kosten)vergoedingen aan de leden van bestuur uitgekeerd.
Het afgelopen jaar is begonnen met een Algemene Reserve / Vermogen van € 5.723,01 en na
verwerking van de inkomsten van € 25,- en uitgaven van € 865,71- geëindigd met een
vermogen van € 4.882,30 inclusief bestemmingsreserve.

Balans per ultimo

2019

2020

2019

2020

€ 3.162
€ 2.562
€
64
€ 5.788

€ 2.295
€ 2.587
€ 39
€ 4.921

Afgerond in hele Euro’s

Activa
Liquiditeiten
Vorderingen

€ 5.583
€ 205

€ 4.905
€
16

Totaal

€ 5.788

€ 4.921

Passiva
Vermogen
Bestemmingsreserve
Crediteuren
Totaal

In dit boekjaar is overeenstemming bereikt met het bestuur van Stichting Kerken 010 om
haar activiteiten onder te brengen bij onze Stichting. Het bestuur van Stichting Kerken 010
heeft besloten Stichting Kerken 010 na overdracht van haar vermogen van € 13.196,10 op te
heffen en te ontbinden. De financiële afwikkeling heeft begin 2021 plaatsgevonden.
Het voornemen is de activiteiten van Stichting Kerken 010 onder de naam van onze stichting
voort te zetten. Het overgedragen vermogen wordt afzonderlijk vastgelegd. Ten laste van dit
vermogen / voorziening worden de kosten van de website gebracht. Een werkgroep, mede
bestaande uit (oud) bestuursleden van Stichting Kerken 010, heeft zich bereid verklaard de
website daarvoor op te zetten en uit te bouwen. Een prognose van de daarvoor te maken
kosten is nog niet bekend. In een afzonderlijk budgetvoorstel zal een en ander worden
uitgewerkt.
Verwachting voor 2021
In 2021 worden de werkzaamheden voor de website van Stichting Kerken 010 voortgezet.
De verwachte kosten voor ICT-diensten zullen hoger uitkomen en ten laste komen van het
overgedragen vermogen van genoemde Stichting.
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor een te houden Laurentiusdag / -diner in 2022 in
gang gezet. Vanwege de overheidsmaatregelen door de uitbraak van het Coronavirus is de
dag van oorspronkelijk najaar 2019 verplaatst naar 19 februari 2022.
Vastgesteld in de bestuursvergadering te Rotterdam op 18 februari 2021

