
     

Financieel overzicht St. de Kerk in Klooster 
  Begr. 2020 2020 2019 Begr. 2021 

Sub totaal € 3.580,00 € 7.344,73 € 87.201,67 € 7.721,00 

Abonnement € 120,00 € 40,00 € 101,71 € 100,00 

Administratie € 100,00 € 66,43 € 91,55 € 100,00 

Acquisitie/Communicatie € 500,00 € 339,95 € 352,75 € 400,00 

Bankkosten € 120,00 € 119,93 € 119,38 € 120,00 

Evenementen € 2.600,00 € 12,65 € 2.617,14 € 2.650,00 

Catering € 600,00 € 305,49 € 596,78 € 650,00 

Concerten € 1.500,00 € 1.413,30 € 550,02 € 1.200,00 

Devotie € 65,00 € 44,00 € 71,50 € 50,00 

Diversen € 800,00 € 188,80 € 1.104,95 € 500,00 

Donateurs/ Vrienden € 600,00 € 752,50 € 640,00 € 650,00 

Energie/water kosten € 2.200,00 € 1.338,53 € 2.015,81 € 2.200,00 

Giften € 750,00 € 1.189,06 € 992,50 € 750,00 

Herinrichting € 500,00 € 300,65 € 35.949,52 € 250,00 

Kosten Bestuur € 150,00 € 0,00 € 175,50 € 200,00 

Onderhoud gebouw € 8.000,00 € 3.152,53 € 54.410,12 € 12.500,00 

Onderhoud tuin € 400,00 € 116,87 € 566,62 € 400,00 

ontvangen afgelopen Jaar € 0,00 € 247,50 € 595,00 € 0,00 

Ontvangen voor volgend jaar € 100,00 € 25,00 € 247,50 € 150,00 

Opbrengst verhuur € 4.500,00 € 4.865,00 € 3.660,00 € 4.500,00 

Rente € 5,00 € 9,44 € 10,90 € 4,00 

Verzamel verkoop artikelen € 150,00 € 7,79 € 106,69 € 120,00 

Verzekeringen € 1.500,00 € 1.570,13 € 1.151,82 € 1.600,00 

Waterschapslasten etc. € 60,00 € 62,36 € 59,97 € 75,00 

          

naar/uit reserve € 6.000,00 € 7.190,56 € 99.000,00 € 0,00 

          

Sponsoring/ subsidie € 7.500,00 € 7.356,95 € 18.201,85 € 7.000,00 

          

Groot Totaal € 2.420,00 € 154,17 € 11.798,33 € 7.721,00 

          

 

Hierbij het financieel overzicht en verslag over 2020 van stichting “de Kerk in Klooster” 
statutair gevestigd te Hulst, kantoor houdend, Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande.  
Het was me het jaartje wel. Door de Coronamaatregelen konden veel van onze activiteiten 
geen doorgang vinden. Gelukkig zijn er vele bruidsparen geweest die onze Hof te Zande kerk 
hebben uitgekozen om te kunnen trouwen en diverse bruidsparen hebben hun huwelijk 
uitgesteld en verplaatst naar 2021. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting. 
Omdat veel niet doorging was er ook geen noodzaak om te adverteren waardoor de 
acquisitie kosten binnen de perken is gebleven. Evenementen zoals het Bernardusfeest en 



de Wintermarkt zijn afgelast vanwege de Corona. Wel hebben we in februari nog een open 
middag/avond gehouden die op dat moment niets opbracht maar wel geld koste. Omdat er 
bijna geen concerten waren hebben we ook veel minder cateringopbrengsten. De opbrengst 
van de twee concerten die gegeven zijn hebben een formidabele  opbrengst opgeleverd 
omdat de duurste van de twee zo blij waren dat ze voor publiek mochten spelen, dat zij geen 
traktement wilden ontvangen, dus hun verdiensten geheel schonken aan de stichting. 
Waarvoor hier op deze plaats nogmaals onze hartelijk dank. Weinig mensen binnen dus 
worden er dan ook weinig kaarsen gebrand en blijft de devotie opbrengst iets achter. Een 
voordeel van de Corona maatregelen is ook dat er minder onverwachte uitgaven zijn, 
waardoor de post diversen erg laag is. We zijn blij met de opbrengst van donateurs en 
vrienden en hopen dat dit in 2021 ook weer zo is. De energie rekening is aanmerkelijk lager 
dan in het voorgaande jaar. Dit komt niet door Corona, want dat zien we pas in 2021, maar 
komt mede omdat we overgestapt zijn van leverancier en zij die via de kerk stroom afnemen 
deze nu ook keurig betalen. 
De giften zijn aanmerkelijk hoger en dat komt omdat op het eind van het jaar diverse 
mensen een extra gift hebben geschonken naar aanleiding van het ingegooide raam. 
Hiermee werd onze eigen bijdrage (€ 750,=) geheel door deze giften overgenomen. Hartelijk 
dank voor uw meeleven in deze. 
Kosten bestuur staat op nul. Er kon niets en er mocht niets, dus representatief kon er ook 
niets plaats vinden, maar we moeten de relaties wel onderhouden. We hebben dat op een 
simpele manier gedaan.  
Onderhoud gebouw heeft een positief resultaat. Dat klopt niet en dat is juist. Van het rijk 
krijgen we een gedeeltelijke vergoeding voor het onderhoud en daar is dit bedrag nog van 
over. Ik heb u geschreven over de nokgording in de consistorie. Door de Corona is daar dit 
jaar niet van gekomen, maar in februari 2021 gaat het wel gebeuren. Vandaar dat de 
begroting van 2021 een aanzienlijk hoger bedrag staat dan voor dit afgelopen jaar.  
Onderhoud tuin lijkt erg weinig ondanks dat er juist veel in gewerkt is en aangekocht. Dit 
komt omdat we van een goede gever een prachtige gift hebben gekregen die wel gelabeld is 
aan onderhoud tuin. 
Waar we natuurlijk heel blij mee zijn is de opbrengst van de verhuur van ons gebouw. Omdat 
er toch in verhouding meer huwelijken waren dan gepland. Men kon bij ons meer mensen 
meenemen dan in het gemeentehuis. 
Over de rente hoef ik u niets te vertellen dat ervaart u zelf ook, al worden de bankkosten 
niet minder. 
Daar er zeer weinig activiteiten waren is de verkoop van zeepjes en andere diversen 
spulletjes zeer sterk achtergebleven. We hadden nog hoop dus hebben we wel voorraad 
aangelegd vandaar het negatieve getal. 
Verzekeringsgelden fluctueren, afhankelijk van het voorgaande jaar wordt de korting op de 
premie vastgesteld en in 2020 was er geen korting 
Uiteindelijk hebben we ruim € 7000,= kunnen onderbrengen in onze spaarpot die we gezien 
wat er allemaal op stapel staat voor 2021 er in een veelvoud weer kunnen uithalen (maar 
misschien toch nog eerst € 0,25 rente) 
Ger Groenewegen 
Penningmeester stichting “de Kerk in Klooster”  
Bankrekening : NL46 RABO 0142 1383 71  t.n.v. stichting “de Kerk in Klooster” 
gegro.1947@hetnet.nl 
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