
Financieel overzicht St. de Kerk in Klooster 
  Begr. 2021 2021 2020 Begr.2022 

  € 7.871,00 € 3.322,97 € 7.344,73 € 5.712,00 
Abonnement € 100,00 € 64,20 € 40,00 € 100,00 

Administratie € 100,00 € 113,16 € 66,43 € 150,00 

Aquisitie/Communicatie € 400,00 € 1.021,91 € 339,95 € 450,00 

Bankkosten € 120,00 € 119,39 € 119,93 € 125,00 

Catering € 650,00 € 469,71 € 305,49 € 500,00 

Concerten € 1.200,00 € 366,72 € 1.413,30 € 1.200,00 

Diversen € 500,00 € 282,82 € 188,80 € 500,00 

Donateurs/ Vrienden € 650,00 € 630,00 € 752,50 € 650,00 

Energie/water kosten € 2.200,00 € 1.082,28 € 1.338,53 € 5.000,00 

Evenementen € 2.500,00 € 0,00 € 12,65 € 2.500,00 

Giften € 750,00 € 1.224,04 € 1.189,06 € 800,00 

Inrichting € 250,00 € 2.839,25 € 300,65 € 250,00 

Kaarsen € 50,00 € 54,00 € 44,00 € 50,00 

Kosten Bestuur Representatie € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 

Onderhoud gebouw  € 12.500,00 € 5.962,15 € 3.152,53 € 4.500,00 

Onderhoud tuin € 400,00 € 481,94 € 116,87 € 400,00 

ontvangen afgelopen Jaar € 0,00 € 25,00 € 247,50 € 2.215,00 

Ontvangen voor volgend jaar € 150,00 € 2.215,00 € 25,00 € 100,00 

Opbrengst verhuur € 4.500,00 € 5.115,00 € 4.865,00 € 4.000,00 

Rente € 4,00 € 4,34 € 9,44 € 3,00 

Verzamel verkoop artikelen € 120,00 € 83,50 € 7,79 € 100,00 

Verzekeringen € 1.600,00 € 1.428,29 € 1.570,13 € 1.600,00 

Waterschapslasten etc. € 75,00 € 64,89 € 62,36 € 75,00 

          

naar/uit reserve € 7.871,00 € 2.904,34 € 7.190,56 € 5.712,00 

          

Sponsoring/ subsidie € 7.500,00 € 9.999,00 € 7.356,95 € 5.500,00 

Rood wil zeggen negatief resultaat / Zwart wil zeggen positief resultaat 
 

Hierbij het financieel overzicht en verslag over 2021 van stichting “de Kerk in Klooster” 
statutair gevestigd te Hulst, kantoor houdend, Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande.  
Wederom 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. Vanwege de kerksluiting in België begin van dit jaar, is er 
een geloofsgemeenschap geweest die elke zaterdag bij ons hun diensten hielden. 
 Wat zijn de belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting. 
Omdat veel niet doorging was er ook geen noodzaak om te adverteren waardoor de kosten 
binnen de perken is gebleven. Echter omdat we een nieuwe website hebben zijn de 
uiteindelijke kosten eenmalig hoger.  



Evenementen zoals het Bernardusfeest en de Wintermarkt waren afgelast vanwege de 
Corona. Dankzij het openlucht concert van de Kon. Harmonie st. Cecilia uit Kloosterzande en 
Vrijheid en Eendracht uit Lamswaarde, waardoor er gelukkig veel publiek was, kon de 
catering meer opbrengen dan vorig jaar.  Slechts 1 concert heeft er plaatsgevonden, vandaar 
dat die opbrengst t.o.v. de begroting zwaar tegenvalt. 
Een voordeel van de Corona maatregelen is ook dat er minder onverwachte uitgaven zijn, 
waardoor de post diversen redelijk laag is. We zijn blij met de opbrengst van donateurs en 
vrienden en hopen dat dit in 2022 ook weer zo is.  
De energierekening is beduidend lager dan verleden jaar maar dat is dankzij covid. In 2022 
zal de rekening aanmerkelijk hoger zijn gezien de huidige energieprijzen en het aflopen in 
januari van ons contract met Essent. Wij danken de bedrijven en mensen die ons ter 
ondersteuning een gift hebben gegeven. 
Het bedrag voor de inrichting gebouw is aanzienlijk hoger dan begroot. De reden hiervoor is 
dat we een piano hebben aangeschaft. Gelukkig wel met twee giften, één van het Prins 
Bernhardfonds en één van een andere stichting, die niet met naam en toenaam wil worden 
genoemd. Beide fondsen hartelijk dank. 
Ondanks dat er weinig activiteiten binnen waren viel de opbrengst van de kaarsen niet 
tegen. Alle gekochte kaarsen worden in de loop der tijd opgebrand. 
Kosten bestuur staat ook nu weer 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 wederom op een simpele manier gedaan.  
Onderhoud gebouw is dankzij de overheidssubsidie lager uitgevallen dan begroot, maar alles 
bij elkaar heeft het wel zoveel als begroot gekost.  
Onderhoud tuin is weer op het oude niveau. Ja zo’n oppervlak vergt materiaal en onderhoud 
van het materieel en laten we eerlijk zijn, de tuin is het hele jaar een plaatje. Dit mede door 
de vele vrijwilligers die er in werken.  Hartelijk dank daarvoor. 
We hebben de gemeentelijke subsidie en enkele donaties voor 2022, ontvangen in 2021 
doorgeschoven naar 2022 vandaar dit grote bedrag. 
Waar we natuurlijk heel blij mee zijn is de opbrengst van de verhuur van ons gebouw. Omdat 
er toch in verhouding meer huwelijken en uitvaarten waren dan gepland. Men kan bij ons 
meer mensen meenemen dan in het stadhuis in Hulst. 
Over de rente hoef ik u niets te vertellen dat ervaart u zelf ook, al worden de bankkosten 
niet minder. 
Gelukkig hebben we toch nog wat artikelen kunnen verkopen voornamelijk tijdens de open 
middagen in augustus en september. Het zeepjes gebeuren uit Brecht, zijn we aan het 
afbouwen omdat de inkoopsprijs zo hoog is geworden, dat het niet meer aantrekkelijk is 
deze te verkopen. 
Verzekeringsgelden fluctueren, afhankelijk van het voorgaande jaar wordt de korting op de 
premie vastgesteld en in 2021 was er geringe korting. 
Uiteindelijk hebben we bijna € 3000,= uit de reserves moeten halen om iedereen te betalen. 
De sponsor/subsidie gelden zijn verwerkt in het totaal overzicht. 
 
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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