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Financieel Jaarverslag 2021 
 
Het vermogen van de Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam(SACvKR) bedraagt per 31 
december 2021 € 15.754,56, te verdelen in een Algemene Reserve / Vermogen van € 1.842,42 , een 
bestemmingsreserve van € 2.587,37 ten behoeve van een te houden Laurentiusdag /- diner alsmede 
het vermogen van € 11.324,77 afkomstig van de Stichting Kerken 010. 
 
In dit boekjaar is door Stichting Kerken 010 haar vermogen van € 13.196,10 overgedragen aan 
SACvKR met de verplichting de websites en organisatie voort te zetten. Op dit vermogen zijn in 2021 
kosten ten behoeve van de websites in mindering gebracht. 
 
De stand van de bankrekening per 31 december 2021 bij Triodos Bank NV is  € 15.792,96. 
De totale kosten die SACvKR heeft uitgegeven bedragen € 3.923,84. 
In 2021 is € 2.825,81 uitgegeven aan ICT, te weten € 188,76 aan Make it Matter, € 15,72  aan Flex 
Webhosting, € 1.871,33 aan Multicopy Rotterdam en € 750,- aan Inzicht in Vorm. 
De bankkosten van de Triodos Bank hebben € 152,45 bedragen. De overige kosten ter grootte van € 
945,58  zijn besteed aan bloemen ten behoeve van de ondernemers aan de Beijerlandselaan, de 
bloemenkrans voor de 4 mei herdenking en bloemen voor de herdenking van Keti Koti.  
 
In 2021 is in totaal € 1.600,- ontvangen door vijf aangesloten kerkgenootschappen ter bestrijding van 
kosten en voor instandhouding van SACvKR. Nog niet alle aangesloten kerkgenootschappen hebben 
een bijdrage gedaan. 
 
Het afgelopen jaar is begonnen met een Algemene Reserve / Vermogen van € 4.882,30 en na 
verwerking van de inkomsten van € 1.600,- en de ontvangst van het vermogen van Stichting Kerken 
010 van € 13.196.,10 en uitgaven van in totaal van € 3.923,84 geëindigd met een vermogen van € 
15.754,56. 
 
In 2020 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. 
 
De activiteiten van Stichting Kerken 010 zijn onder de naam van onze stichting voortgezet  Het 
overgedragen vermogen wordt / is afzonderlijk vastgelegd. Ten laste van dit vermogen / reserve 
worden de kosten van de website gebracht.  
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Balans per ultimo      2020     2021        2020  2021 
Bedragen in Euro’s en afgerond in hele Euro’s 
 
Activa      Passiva 
Liquiditeiten      4.905  15.793 Vermogen algemeen       2.295   1.842 
Vorderingen           16   Bestemmingsreserve  
      Laurentiusdag      2.587   2.587 
      Bestemmingsreserve 
      Oud Kerken 010                11.325 
      Totaal vermogen     4.882              15.754
      crediteuren            39        39 
Totaal Activa      4.921  15.793 Totaal Passiva       4.921             15.793 
       
Verwachting voor 2022 
 
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 8 oktober 2022. 
 
Om meer aandacht voor de problematiek die aan het houden van de Laurentiusdag / diner ten 
grondslag ligt, worden in 2022 Laurentius on Tour, een sponsortocht en de film Angels on Diamond 
Street gehouden cq vertoond. Het is de bedoeling dat hiermee extra sponsorgelden worden 
ingezameld om aandacht voor de Laurentiusdag te kunnen trekken. 
Deze activiteiten kunnen alleen ondernomen worden als er een budget ter beschikking is gesteld. 
Vooral de kosten van de Laurentiusdag / diner zelf bedragen waarschijnlijk € 40.000,-. 
 
De kosten verbonden aan de algemene werkzaamheden en de ICT zullen niet veel hoger dan het 
afgelopen jaar bedragen. 
Het dagelijks bestuur gaat er wel vanuit dat ook dit jaar weer bijdragen van de aangesloten 
kerkgenootschappen en synagogen worden ontvangen. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022 in Rotterdam. 
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A.P. Davelaar, secretaris 
 
E.P.M. T Schroots, penningmeester 


