
Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Geboorte

JAARVERSLAG 2020

ALGEMENE INFORMATIE OMTRENT DE STICHTING

Naam van de Stichting Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Geboorte

Oprichtingsdatum: 3-10-2014

Adres: Noordeindseweg 100

2651 CX Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 010 – 5112330

Website: www.vijfvoor12.nl

Secretariaat: thvdhoeven@hotmail.com

Bank: NL47 RABO 0307 4440 07

Inschrijving  Kvk: 61600180

Culturele ANBI: RSIN 8544 08 514 m.i.v. 3 oktober 2014

Doelstelling: Het inzamelen van middelen ter ondersteuning van de restauratie, de 

instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw

O.L.V. Geboorte, staande en gelegen aan de Noordeindseweg 102 te

Berkel en Rodenrijs met bijbehorende pastorie, staande en gelegen aan de

Noordeindseweg 100 te Berkel en Rodenrijs, een en ander ten behoeve 

van de Rooms-katholieke parochiekern genaamd: O.L.Vrouw Geboorte

Bestuur:

Voorzitter: J.J.J.M van der Burg

Secretaris: T.J.B. van der Hoeven

Penningmeester: H.C. van den Bulk

Leden: Mevr. M.E.B. de Goeij-Smulders en

P.J.J. van Geest

Adviseurs C.G. Overmeer

S. Hill

C.P. Maree



BESTUURS- EN ACTIVITEITENVERSLAG

Beleidsplan: Het beleid was in 2020 erop gericht om de doelstelling zoals hiervoor

geformuleerd verder uit te voeren door het mogelijk maken van diverse

acties, activiteiten enz. zoals hieronder genoemd.

In 2014 is een Commissie van Aanbeveling opgericht die ideeën ontwikkelt en 

uit (laat) voeren met behulp van vrijwilligers t.b.v. de restauratie.

De Commissie van Aanbeveling werd gevormd door onderstaande personen

Voorzitter Mevr. M.E.B. de Goeij-Smulders 

Secretaris Mevr. M.B.C. van Haastert

Leden J.B. Kneppers

P.J.J. van Geest

C.P.F. van den IJssel

Mevr. A.K. Woutersen

Deze commissie is in februari 2019 ontbonden daar de restauratie is afgerond.

Beloningsbeleid Aan bestuurders en vrijwilligers zijn in 2019 en 2020 geen beloningen in 

welke vorm dan ook verstrekt. Het beleid is erop gericht dit de komende

jaren ook niet te doen.

Jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten in 2020

Bovengenoemd bestuur kwam  in 2020 4 keer bijeen.

Activiteiten in 2020 In 2020 werden in zowel kerkzaal, 't Koetshuys als parochiehuis Willem Huygensz 

diverse activiteiten georganiseerd, zoals:

Wegens corona zijn de meeste geplande activiteiten niet doorgegaan.

Januari: 2 concerten

Februari: Sponsordiner

September: Jazz optreden in de tuin.

December: 3 Culturana concerten zonder publiek in samenwerking met RTV

Lansingerland en Heel Lansingerland Helpt.

De verkoop van wijn en kaarsen ging wel door.

Activiteiten in 2021 Er is in 2019 een regiegroep opgericht die de activiteiten zoals concerten e.d. gaat organiseren.

Deze regiegroep werkt onder auspicien van de Vriendenstichting. Onder de noemer

"Cultuur aan het Lint" organiseert de regiegroep diversen activiteiten voor jong en oud.

Er is wel een concept jaarprogramma opgesteld, maar uitvoering is afhankelijk van de

Corona beperkingen.



Besluiten Medio februari 2016  is een aanvang gemaakt met de funderings-

werkzaamheden aan de pastorie. Eind maart, begin april zijn de werkzaamheden gestart

aan de fundering van het kerkgebouw.

Besloten is om bij te dragen in de kosten van de fundering.

De eerste oplevering van de funderingswerkzaamheden heeft plaatsgevonden

medio januari 2017.

In 2017 is het herstel van de voorgevel en de restauratie van de toren ter hand genomen.

Besloten is om ook hierin bij te dragen.

Besloten is om bij te dragen in de kosten van lift en trap voor verbinding van de 

kerkzaal met kerkkelder een en ander in verband met breder gebruik van het gehele

kerkgebouw.

Tevens is bijgedragen in de kosten van realisatie van o.a. toiletruimten en

verdere inrichting van de kerkkelder. Deze kerkkelder heeft de naam 't Koetshuys gekregen.

Door projectgebonden giften konden de kerkbanken vernieuwd, de tuin voor

kerkgebouw en pastorie flink aangepast worden en aanbrengen van multimedia in de 

kerk mogelijk gemaakt.

Berkel en Rodenrijs

J.J.J.M. van der Burg T.J.B. van der Hoeven H.C. van den Bulk

Voorzitter Secretaris Penningmeester



2020 2019

Activa € €

Vaste activa:

Vorderingen op lange termijn 18.100,00 15.000,00

Vlottende activa:

Vorderingen 11.300,00 11.800,00

Overige vorderingen 0,00 866,50

11.300,00 12.666,50

Liquide middelen:

Kassen 62,60 401,65

Doelsparen 0,00 0,00

Bankrekening 372,38 916,10

434,98 1.317,75

Totaal activa 29.834,98 28.984,25

Passiva 2020 2019

Eigen vermogen: € €

Stichtingsvermogen: 0,00 0,00

Reserves:

Algemene reserves

Bestemmingsreserve:

Project OLV Geboortekerk 26.158,73 27.409,25

Schulden op korte termijn:

Verschuldigd resp. vooruitbetaald 3.676,25 1.575,00

Totaal passiva 29.834,98 28.984,25

Winst- en verliesrekening 2020 2019

€ €

Acties 51.924,27 101.621,00

Kosten acties 9.815,54 24.523,14

42.108,73 77.097,86

algemene kosten 1.101,13 427,64

1.101,13 427,64

41.007,60 76.670,22

Rente baten 0,00 0,00

Bankkosten 81,87 109,38

-81,87 -109,38

Resultaat 40.925,73 76.560,84

Balans per 31 december:



ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen:

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

kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

Bestemmingsreserves:

Een bestemmingsreserve is een doelreserve: zij wordt gevormd op grond van een daartoe door het bestuur genomen

besluit ten behoeve van een bepaald doel.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen:

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen  voor oninbaarheid.

Voorzieningen:

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden afgewikkeld  

en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting en verliezen per balansdatum

af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Financieel resultaat:

De op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten  en -lasten zijn verantwoord onder het financieel 

resultaat ongeacht of deze hebben geleid tot een ontvangst of uitgave.



Specificatie van posten op de balans

Vaste Activa 2020 2019

Vorderingen 

Stand per 1 januari 26.800,00 60.900,00

Afgesloten schenkingsovereenkomsten 18.000,00 12.500,00

Afgeboekt i.v.m. overlijden schenkers 0,00 -1.400,00

Ontvangen in boekjaar -15.400,00 -45.200,00

29.400,00 26.800,00

Overboeking naar vorderingen minder dan één jaar -11.300,00 -11.800,00

Stand per 31 december 18.100,00 15.000,00

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn

Schenkingsovereenkomsten korter dan één jaar 11.300,00 11.800,00

Nog te ontvangen

Debiteuren 0,00 866,50

0,00 866,50

Liquide middelen

Kas 't Koetshuys 62,60 250,00

Kas t.b.v. concerten 0,00 151,65

Rabobank Doelsparen NL09 RABO 3161 6618 34 0,00 0,00

Rabobank NL47 RABO 0307 4440 07 372,38 916,10

434,98 1.317,75

Het saldo van de rekening is direct opvraagbaar

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 1.448.309,25 1.371.748,41

toevoeging resultaat lopend jaar 40.925,73 76.560,84

1.489.234,98 1.448.309,25

Betalingen tbv onderhoud van het kerkgebouw OLV Geboorte 2016 -460.580,33 -460.580,33

Betalingen tbv onderhoud van het kerkgebouw OLV Geboorte 2017 -270.419,67 -270.419,67

Betalingen tbv onderhoud van het kerkgebouw OLV Geboorte 2018 -581.400,00 -581.400,00

Betalingen tbv onderhoud van het kerkgebouw OLV Geboorte 2019 -108.500,00 -108.500,00

Betalingen tbv onderhoud van het kerkgebouw OLV Geboorte 2020 -42.176,25 0,00

26.158,73 27.409,25

De bestemmingsreserve is bestemd voor de financiering van het funderings- en breder gebruik van het kerkgebouw 

O.L.V. Geboorte

Doel is om een bedrag van ca. € 2.200.000 bijeen te brengen.

Daartoe is en zogenaamd palen project opgezet met als doel 316 palen á € 7000 binnen te halen.

Inmiddels is dus via de Stichting € 1.489234,98 opgehaald.

Dit komt overeen met : 212 palen (2019 206 palen)

Door verkoop van het scoutingterrein is het doel bereikt.

De stichting stelt zich nu ten doel om het kerkgebouw en pastorie in stand te houden.

Kortlopende schulden

Af te dragen aan parochiekern O.L.V. Geboorte 3.676,25 0,00

Vooruitontvangen t.b.v. sponsordiner 0,00 1.575,00

3.676,25 1.575,00



2020 2019

Toelichting op de winst en verlies rekening

Overlijden schenkers 0,00 -1.400,00

Nieuw afgesloten schenkingsovereenkomsten 18.000,00 12.500,00

18.000,00 11.100,00

Giften (incl. subsidie gem. Lansingerland en Rabo Suportclub) 16.632,97 12.834,48

16.632,97 12.834,48

Kerkveiling 0,00 24.083,51

Kosten Aktie 0,00 625,77

0,00 23.457,74

Kaarsen/wijn verkoop 1.715,00 3.370,00

Kosten actie 758,17 1.298,09

956,83 2.071,91

Sponsordiner 8.298,00 9.975,00

Kosten actie 3.376,02 3.887,40

4.921,98 6.087,60

Kids & Fun 0,00 4.112,12

Kosten actie 0,00 902,08

0,00 3.210,04

Diverse koren 1.114,80 15.641,42

Kosten actie 1.806,64 7.931,50

-691,84 7.709,92

Opbrengst verhuur 't Koetshuys 6.163,50 20.504,47

Kosten 3.874,71 9.878,30

2.288,79 10.626,17

42.108,73 77.097,86

Algemene kosten 2020 2019

Diverse kosten 1.101,13 427,64

1.101,13 427,64


