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Verslag van het bestuur

Doelstelling

“Stichting de Zandse Kerk” is opgericht op 11 december 2014 met als missie:

De Zandse Kerk te behouden als kloppend hart van en voor de gemeenschap en te gebruiken als 

ontmoetingsplaats voor bestemmingen op maatschappelijke, culturele en zorggebieden.

Daarnaast staan wij voor het behoud van dit prachtige kerkgebouw als cultureel historisch erfgoed.

Vele bewoners van het Zand hebben vanuit het verleden een emotionele binding met dit prachtige kerkgebouw.

Ontwikkelingen in 2018

In 2018 zijn we verder gegaan met de in 2017 opgestarte verbouwingen. In januari is het opknappen 

van het oude mortuarium tot het nieuwe rouwcentrum Bloesem afgerond. Aster uitvaartonderneming 

heeft het in gebruik genomen.

Daarnaast zijn er twee multifunctionele ruimtes en toiletten ingebouwd in het achterste gedeelte 

van het kerkgebouw. Het realiseren van deze bouwprojecten gelijktijdig met het doorgaan van 

opgestarte activiteiten, was voor eenieder een intensieve periode. We hebben getracht zoveel 

mogelijk aan de wensen van gebruikers tegemoet te komen, maar in een aantal gevallen was dat onmogelijk.

Het vervangen van de kerkbanken was een hele operatie en een mijlpaal in het hergebruik van het kerkgebouw. 

Eind oktober zijn de grootste aanpassingen gereedgekomen.

Het gebouw is nu geschikt voor een gevarieerd programma van sociaal-maatschappelijke en 

culturele activiteiten.

Op 9, 10 en 11 november hebben we de Zandse kerk feestelijk geopend. We hebben de opening groots 

gevierd met activiteiten voor jong en oud. We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar, waar veel is 

gerealiseerd, maar we beseffen dat we er zeker nog niet zijn.

Dit alles is tot stand gekomen door de steun van vele donateurs en de grote inzet, wil en passie 

van onze 60 vrijwilligers, de bakermat van onze organisatie. Wij danken iedereen hartelijk voor alle bijdragen.

Wetende dat we nog in de kinderschoenen staan, hopen we de komende jaren op 

goede wandelschoenen verder de toekomst in te gaan.

Namens het bestuur,

Jos Jeurissen

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter Jos Jeurissen

Secretaris Herman Geerts

Penningmeester Jan Jeurissen

Lid Jaap Hendriksen

Lid Danny Schluter

Lid Nick Hubers
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling 

van het resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Subsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen wanneer het redelijk zeker is dat aan de voorwaarden

voor verkrijging is of wordt voldaan en dat de subsidies zijn of worden ontvangen. Investeringssubsidies 

ter compensatie van de kosten van een actief worden op de kostprijs van dat actief in mindering gebracht 

en vervolgens gedurende de gebruiksduur van dat actief meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.

Exploitatiesubsidies ter compensatie voor kosten worden als opbrengsten verantwoord in de 

periode waarin die kosten worden gemaakt.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen . De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde.

Eventuel kosten voor onderhoud en herstel worden ten laste gebracht van het resultaat.

Afschrijvingspercentages:

Kerk 0%

Verbouwing kerk, rouwcentrum

en verwarming 10% - 20%

Inventaris 20%

Activa in bestelling 0%

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder 

aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Voorzieningen

De voorziening grootonderhoud is gevormd in verband met achterstallig onderhoud van de kerk.

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, 

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden 

in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten 

worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rente

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen

respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

Sponsoring

Sponsoring en alle bijdrage in natura worden niet verantwoord in de opbrengsten respectievelijk 

de kosten. Sponsering in geld wordt verantwoord bij de opbrengsten
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Balans per 31 december 2018

31-dec-18 31-dec-17

ACTIVA € €

VASTE ACTIVA

Kerk   1   1

Overige vaste activa   92.566   22.058

Activa in bestelling   0   40.000

----------------------- -----------------------

  92.567   62.059

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten   1.920   0

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank rekening-courant   27.345   104.606

Rabobank spaarrekening   70.031   75.000

Kas   767   0

----------------------- -----------------------

TOTAAL ACTIVA   192.630   241.665

============= =============

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen   27.849   95.908

Exploitatieresultaat lopend jaar -  1.119 -  68.059

----------------------- -----------------------

  26.730   27.849

VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorziening   150.000   100.000

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening renteloos   14.500   14.500

KORTLOPENDE SCHULDEN

Investeringsverplichtingen   0   40.000

Overige schulden en vooruit ontvangen subsidies   1.400   59.316

----------------------- -----------------------

TOTAAL PASSIVA   192.630   241.665

============= =============
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Exploitatieoverzicht 2018

2018 2017

BATEN € €

Totaal opbrengsten verhuur Kerk, verhuur rouwcentrum,

 diensten, fundingsactie, evenementen en giften: 62.463 37.918

LASTEN

Overige kosten 5.864 5.977

Dotatie voorziening groot onderhoud 50.000 100.000

Afschrijvingen 7.718 0

----------------------- -----------------------

Totaal kosten, huisvesting, algemene kosten

en dotatie onderhoudsvoorziening 63.582 105.977

----------------------- -----------------------

EXPLOITATIE RESULTAAT -1.119 -68.059

============= =============
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