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Stichting 'de Kerk in Klooster', Kloosterzande

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20136929 en

statutair gevestigd te Hulst, en kantoorhoudende te Willem de Zwijgerlaan 2, 

4587 CJ  Kloosterzande.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. De cijfers zijn vermeld in euro’s.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de Hof te Zandekerk en de inventarissen en

inrichting van zowel het gebouw als de terreinen. De materiële vaste activa worden 

gewaardeerd op de symbolische waarde van € 1. Hier tegenover staat het stichtingskapitaal.

De verzekerde waarde van de materiële vaste activa wordt periodiek vastgesteld.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De stichting hanteert het principe van kasstelsel. Dit betekent dat baten en lasten worden

 toegerekend in het jaar waarin deze zijn betaald of ontvangen.

Opbrengsten

De opbrengsten betreffen de van derden ontvangen subsidies en donaties, alsmede de

verhuurinkomsten, exploitatieopbrensten en inkomsten uit projecten.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en betaalde intrest.

1. De Protestantse kerk, ook wel genoemd Hof te Zandekerk, zodanig in te richten en/of aan te passen 

en/of in stand te houden dat deze optimaal kan functioneren als multifunctionele ruimte, daarbij 

volledig rekening houdend met de authenticiteit en monumentale waarde van het gebouw en 

buitenterrein.

2. Organiseren en stimuleren van manifestaties in en bij het hiervoor genoemde kerkgebouw, welke 

betrekking hebben op de kunst en cultuur in de meest brede vorm.
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Balans per 31 december 2020

(in euro)

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa

  Hof te Zandekerk 1                   1                   

Vorderingen

  Overige vorderingen -               -               

-               -               

Liquide middelen 45.664         37.378         

Totaal 45.665         37.379         

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Stichtingsvermogen

  Stichtingskapitaal 1                   1                   

  Bestemmingsreserve Hof te Zandekerk 40.656         33.311         

40.657         33.312         

Kortlopende schulden

  Overige schulden 5.008           4.067           

5.008           4.067           

45.665         37.379         
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Exploitatierekening over 2020

(in euro)

2020  2019

Sponsoring en donaties 1.719           15.187         

Verhuur- en projectopbrengsten 6.607           7.602           

Inkomsten 8.326           22.789         

Uitgaven

Huisvestingskosten 3.088           3.794           

Onderhouds- en restauratiekosten -2.852          104.262       

Verkoopkosten 340              353              

Kantoorkosten 106              488              

Overige bedrijfskosten 309              1.105           

991              110.002       

Exploitatieresultaat 7.335           -87.213       

Financiële baten en lasten 9                   11                 

Exploitatieresultaat vóór bestemming 7.345           -87.202       

Mutatie bestemmingsreserve -7.191          99.000         

Netto-exploitatieresultaat 154              11.798         
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa is begrepen de Hof te Zandekerk, de terreinen inclusief de

Cisterziënzers muur, inventaris en inrichting.

De verzekerde waarde van de materiële vaste activa is onlangs vastgesteld op € 2.500.000.

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal is de tegenwaarde van het bezit van de stichting zijnde het kerkgebouw

en -terreinen "Hof te Zandekerk".

Bestemmingsreserve Hof te Zandekerk

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar was niemand bezoldigd werkzaam bij de stichting.

Kloosterzande, …............ 2021

Stichting 'de Kerk in Klooster'

was getekend, namens het bestuur

G. Groenewegen A.W.C. Suijkerbuijk P.J.H.J. Overduin

Penningmeester Voorzitter Secretaris

De bestemmingsreserve is overeenkomstig de doelstelling van de stichting gevormd voor het behoud en 

in stand houden van de Hof te Zandekerk en buitenterrein. Voor het onderhoud en de restauratie is in 

het verslagjaar € 7191 toegevoegd (2019: € 99.000 onttrokken) aan de reserve. Het positieve 

exploitatiesaldo van € 154 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Hof te Zandekerk.


