
STICHTING WETERINGKERK
VELUWELAAN 20
1079 RA AMSTERDAM

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2O2O



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPFORT

Samenstellingsverklaring van de accountant
Algemeen
Financiëlepositie

I BESTUURSVERSLAG OVER2O2O

JAARREKENING

Balans per 31 december2}2D
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 3l december2020
Toelichting op de staat van baten en lasten aver 2020
Overigetoelichting

Pagina

I
2
J

2
J

4

6

1

2
J

4

5

6

9

l0
1l
t4
t9
21



ACCOUNTANTSRAPPORT



Vos Brugstraat 3B
Postbus I 9

1775 ZG Middenmeer
ï.0227 504050
F.0227 504040
www.silvos.nl

+ Accountants & Belastingadviseurs

Middenmeer,25 mei 2021

(n
r f-r{

l-.{rfi(n AAN HET BESTUUR VAN
STICHTING WETERINGKERK
VELUWELAAN 20
1079 RA AMSTERDAM

Rapportnummer

64302

Behandeld door

JAV

Cliëntnummer

50404

lir.;i',: 
::-)

iNBA i

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekj aar 202a metbetrekking tot uw stichting.

I SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Weteringkerk te AMSTERDAM is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2020 en de staat van baten lasten
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingso$racht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij uondersteunen bij hetopstellen enpresenteren van dejaarrekening inovereenstemming met inNederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financië1s vffslqggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggevingtoegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onzewerkzaanrheden, inovereenstemming met de daarvoorgeldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkleid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze\Merkzaamheden hebben wij door het lezen van dejaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van dejaarrekeningovereenkwam metonzekennis van StichtingWeteringkerk

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
dezn jaanekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectiefhebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Vooreen naderetoelichting op aard enreikwijdte van eensamenstellingsopdracht en de VGBAverwijzen wij u
naar www. nba.nlluitleg- samenstel I ingsverklaring.
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Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

2 ALGEMEEN

2.1 Stichtingsgegevens

De activiteiten van Stichting Weteringkerk heeft dan ook tot doel:

1. het stimuleren van het uitdragen van het Evangelie, de boodschap van Jezus Christus, met name in de regio
Amsterdam, door middel van:
a. het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van het gebouw Weteringkerk;
b. hetbeschikbaarstellenvanhetgebouwWeteringkerkvoorkerkdiensten,vieringen,christelijkebijeenkomsten
en missionaire of diaconale proj ecten;
c. hetondersteunen vanprojecten vanmissionaire ofdiaconale aardbinnenderegioAmsterdam;
d. anderemiddelen;
en voorts al hetgeen met één en anderrechtstreeks ofzijdelings verband houdt ofdaartoebevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
Dit alles in lijn met het Vrije Evangelische gedachtegoed, zoals sinds de negentiende eeuw door de VEG
Amsterdam uitgedragen.
Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit deze doelstelling en zijn gericht op
getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden ter beschikking te stellen voor de
hiervoor in lid I genoemde doelen en door het zelf organiseren van activiteiten, welke bevorderlijk zijn aan de
hiervoor in lid l genoemdedoelen.

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

2.2 Oprichtingstichting

Bij notariële akte d.d. 5 juli 2019verleden voor notaris mr. Carola Talinavan derlaan-Blokzijl te Oldebroek is
opgericht de Stichting Weteringkerk Amsterdam.

2.3 Administratie

De administratie van uw stichting werd in 2020 door u zelfbijgehouden. Het opmaken van de jaarrekening werd
aan ons kantoor uitbesteed.
De stichting is nietomzetbelasting-plichtig (onbelaste verhuur) en overige fondswervende baten vallen onder de
fondswervende vrijstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve ook niet belast met
vennootschapsbelasting.

2.4 Balansenwinst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 3 I december 2020 met een balanstelling van €, 635.772, sluit met een eigen vermogen
van positief € 529.488,terwij I de eveneens opgenomen baten en lastenrekening een voordelig saldo aangeeft van
€ 16.386.

JSamenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021



3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is devolgende financieringsstructuur af teleiden:

31-12-2020

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

31-12-2019

€c €

513.102
205.430

€

718.532

48s.000

233.s32

234.282

750

233.532

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal
Voorzieningen
Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa

Werkkapitaal

Ditbedrag is als volgt aangewend:

Liquidemiddelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

529.488
30.000
75.000

634.488

585.000

49.488

50.772

1.284

49.488

Methetuitbrengenvanditrapportmenenwij a.znonzeopdrachttehebbenvoldaan.Mochteneruwerzijdsnog
vragen zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

Vos

4Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021
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Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

BESTUURSVERSLAG OVER 2O2O

Algemeen

Stichting Weteringkerk Amsterdam:
RSIN / Fiscaalnummer: 8602.30.35 I
KvK-nummer: 75302888
www.weteringkerk.nl
secretariaat (at) weteringkerk.nl

Bestuur:
* mw. M.R.E. Pronk, voorzitter
* dhr. A.J. Docter,secretaris/penningmeester
* dhr. T.L.Hettema, bestuurslid
* dhr. T. Faber, bestuurslid
* mw. M.F.Antonides, bestuurslid

Missie, visie en beleid

De stichting heeft ten doel:
a. het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van het gebouw Vy'eteringkerk;
b. hetbeschikbaarstellenvanhetgebouwlVeteringkerkvoorkerkdiensten,vieringen,christelijkebijeenkomsten
en missionaire of diaconale proj ecten;
c. het ondersteunen van projecten van missionaire of diaconale aard binnen de regio Amsterdam;
d. anderemiddelen;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of daartoebevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
Dit alles in lijn met het VrijeEvangelischegedachtegoed, zoals sinds denegentiende eeuw door de VEG
Amsterdam uitgedragen.
Investeringen in gebouw, menskracht en activiteiten worden gedaan vanuit deze doelstelling en zijn gericht op
getuigenis van het evangelie in Amsterdam.

Op dit moment zijn er 3 vaste gebruikers van het kerkgebouw, te weten:

- DeNederlandsGereformeerde KerkAmsterdam-Centrum(samen met VEGAmsterdam);

- Beth YeshuaAmsterdam, Messiaans belijdende Joodse Gemeente;

- Korean Presbyterian Church inAmsterdam.

De gebruikers betalen een vergoeding aan de stichting voor exploitatie- en afschrijvingkosten.
Hiervoor is een huurovereenkomst opgemaakt.
De stichting is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de inventaris (dit is inclusief
geluidsinstallatie, beamers, orgel en piano).

6Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021



Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Diaconale projecten:
De stichting ondersteunt diaconale projecten binnen de gemeente Amsterdam. Zo mogelijk in samenwerking met
bestaande organisaties als het Leger des Heils en TotHeil des Volks.
Natuurlijke personen worden niet direct door de stichting ondersteund, maardoorverwezen naar eenkerkelijke
instelling. Zo kan zo nodig ook pastorale zorg verleend worden.
De kerkelijke instelling kan wel ondersteuning vragen bij de stichting voor diacon ale zorg.
De NGK neemt de diaconale taken van de VEG over. De benodigde middelen hiervoor worden vooralsnog door
de stichting beschikbaar gesteld.

Missionaire projecten:
De stichting wil missionaire projecten binnen Amsterdamstimuleren. Alshiervoor verzoeken binnen komen,
zullen die getoetst worden aan onze uitgangspunten.
Op dit moment zijn er geen concrete voorstellen.

Kerkgebouw:
Hetkerkgebouw is gerealiseerd eind jaren zestig en is dringend aan modemisering toe. Zo is het gebouw nog niet
geïsoleerd en zijn met name de toiletten en keuken niet meer van deze tijd. Het gebouw is moeilijk te betreden
voor ouderen en de ingang is moeilijk te vinden.
Door een architectenbureau is een advies uitgebracht.
Inmiddels is door de gemeente Amsterdamgoedkeuring gegeven voor onze plannen.
Een deel van de verbouwing kan bekostigd worden uit de reservering die reeds door de VrijeEvangelische is
gedaan vooronderhoud van hetgebouw. Ln2020 heefteen groteverbouwingplaatsgevonden.

Bedrijfsvoering

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleenwerkelijk gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed.

Financiëel beleid:
Door de stichting worden alle kosten betaald voor het gebruik van het gebouw, zoals energiekosten, water,
verzekeringen, belastingen en onderhoudskosten gebouw en inventaris. Hiervoor worden de huuropbrengsten
gebruikt. Jaarlijks zal worden bezien of de huur moet worden verhoogd. De stichting heeft niet tot doel om
vennogen op te bouwen, behalve reserveringen voor onderhoud gebouw en inventaris.
Deinkomstenwordenverkregen door Huur, Giften, Legaten enmogelijk subsidies.
Bij een positief resultaat zal door het bestuur wordenbeoordeeld of en welke diaconale en ofmissionaire
projecten ondersteuning kunnen krijgen en voor welk bedrag.
De penningmeester zal jaarlijks verantwoording af leggen over het gevoerde financiële beleid en dit laten toetsen
door Accountantskantoor S ilvis en Vos te Middenmeer.

Toekomstgerichte info rm atie

De stichting is voomamelijk afhankelijk van huuropbrengsten. De verbouwingin 2020 was gericht op de entree
en benedenverdieping. In 2021 en 2022 hopen we de bovenverdieping en het dak te renoveren.
Met de gemeente Amsterdamzijn we in gesprek voor verduurzaming van het gebouw voor wat betreft het
energiegebruik.

7Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021
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31 december2020

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3 I december 2019

1 BALANS PER 3T DECEMBER2O2O
(nawinstbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa(l)

Vlottendeactiva

Liquidemiddelen(2)

€ €€€

585.000

50.772

485.000

234.282

635.772 719.282



3l december 2020

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3 I december 201 9

€€ € €

PASSIVA

Reserves en fondsen(3)

Algemenereserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Voorzieningen(4)

Langlopende schulden(O

Schulden aan kredietinstel I ingen

Kortlopende schulden(O

Overlopendepassiva

473.812
50.000

5.676

529.488

30.000

75.000

1.284

635.772

507.426

5.676

513.102

205.430

719.282

750

9Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021



Stichting Weteringkerk, AM STERDAM

2 STAATVAN BATENEN LASTENOVER2O2O

Baten

Netto-omzet(7)

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kerkgebouw(8)
Diaconaat en pastoraat(9)

Kosten van beheeren administratie

Personeelslasten(l 1)

Overige bedrij fslasten(l2)

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten(l3)
Rentelasten en soortgelijke lasten(l4)

Saldo

Realisatie

2020
Begroting

2020

€ €

7s.008

40.463

10.559

48.000

30.250
10.000

st.022 40.250

843

4.571
1.000

4.750

5.414 5.750

18.572

68
-2.254

2.000

-2.000

-2.186 -2.000

16.386

Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 10



Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

AI,GF"MF',F',N

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Weteringkerk heeft tot doel :

a. het in eigendom hebben, beheren en exploiteren van het gebouw Weteringkerk;
b. hetbeschikbaarstellenvanhetgebouwWeteringkerkvoorkerkdiensten,vieringen,christelijkebijeenkomsten
en missionaire of diaconale projecten;
c. hetondersteuren vanprojecten vanmissionaire ofdiaconale aardbinnenderegioAmsterdam;
d. anderemiddelen;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.

Vestigin gsad reso rechtsvorm en in sch rijfnu mmer han delsregister

Stichting Weteringkerk is feitelijk en statutair gevestigd op de Veluwelaan2} , I 079 RA te Amsterdam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaanekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
Stichting Weteringkerk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat zij schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusiefde bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffendejaanekeningposten.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van Stichting Weteringkerk zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Weteringkerk

Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 It



Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis vanhistorische kostprijs. De waardering van activa en passivageschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijngerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienb aar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar

Degehanteerdegrondslagen van waardering en vanresultaatbepaling zijnongewijzigdgebleven tenopzichte van
het voorgaandejaar.

GRONNSI,AGF',N VOOR DN WAARDF',RING VAN ACTIVA T'N PASSIVA

Materiële vaste activa

De niet direct rijksmonumentaal kerkelijk gebonden gebouw, wordt gewaardeerd tegen reële marktwaarde,
waarbij een taxatiewaarde en marktkennis een uitgangspunt vormt. Substantiële investeringen in niet direct
kerkelijk gebonden inventaris en installaties wordt gewaardeerd op de reële marktwaarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningenworden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom vanmiddelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
efÏectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.

Samenstel I ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 12



Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSI,AGF'.N VOOR NT" BNPAI,ING VAN HF',T RF'.SIII.TAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn vericht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn inaanmerkinggenomen zodradeze vo orzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagiaar waarop zij betrekking hebben. Winstenworden verantwoord in het jaar waarin
de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezenworden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedin gen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijntoegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijkeverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan
devoorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 l3



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3I DECEMBER 2O2O

ACTMF

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen
Machines en installaties

Boeh,vaarde per I .januari 2020

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen

Mutaties

Investeringen
Herwaarderingen
Afschrijvingen

Boela tqarde per 3l december 2020

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 3 I december 2020

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3t-12-2020 3t-12-2019

€ €

575.000
10.000

475.000
10.000

585.000 485.000

Gebouwen Machines

en-
terreinen installaties Totaal

€ c €

475.000 10.000 48s.000

475.000 10.000 485.000

en

305.417
-205.417

305.417
-205.417

100.000 100.000

s75.000 10.000 585.000

575.000 10.000 585.000

-205.417 -20s.417Som der herwaarderingen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 t4



VLOTTEI\DE ACTIVA

2. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant
Rabobankspaanekening

Stichting Weteringkerk, AM STERDAM

3t-t2-2020 3t-12-2019

€ €

30.715
20.057

2.394
231.888

50.772 234.282

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 l5



PASSIEF'

3. Reserves en fondsen

Algemenereserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Algemene reserve

Stand per I januari
Dotatie

Stand per 31 december

Continuiïeitsreserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

Stand per 3l december

Bestemmingsreserves

Diaconale projecten

Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden voor het ondersteunen van
projecten vanmissionaire ofdiaconale aard binnen de regio Amsterdam;

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3t-12-2020 3t-12-2019

€

473.812
50.000

5.676
s07.426

5.676

529.488 s13.102

2020 2019

€

473.8r2

473.812

50.000 507.426

50.000 507.426

3l-12-2020 31-12-2019

€ €

5.676 5.676

c

€

Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 16



4. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

Standper3l december

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking
van de te maken geschatte kosten voor het algemeen groot
onderhoud van het kerkgebouw Weteringkerkte Amsterdam.

5. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire lening SGK

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

31-12-2020 3t-t2-2019

30.000 205.430

€€

2020 2019

€ €

205.430

30.000 205.430

31-12-2020 31-12-2019

€

7s.000

Hypothecaire
leningSGK

75.000

75.000

205.430
29.986

-20s.416

€

€

Standper ljanuari2020
Opgenomengelden

Langlopenddeel per 3 I december 2020

De lening heeft een looptijd van I jaar. Per I juli 2021 nl een aflossingsschema in gezamenlijk
overleg worden bepaald. Er is een rente verschuldigd van I ,95Yo per jaar.

Samenstell ingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2021 t7



6. KoÉlopende schulden

Overlopende passiva

Waarborg fonds sleutels
Financieringskosten

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

3l-12-2020 3t-12-2019

€ €

750
s34

750

1.284

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelij ke verplichtingen

Volgensuw opgave en zover ons bekendwaren er per 3l decemberverder geen niet in de balans
op genom en v er pl ic ht in gen.

7s0
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Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER2O2O

Realisatie
2020

7. Netteomzet

Verhuur
Subsidies

Giften
Overigebaten

Verschil
2020

e

47.000

1.000

75.008 48.000 27.008

47.764
25.000

r.636
608

764
25.000

636
608

Begroting
2020

€€

Besteed aan de doelstellingen

8. Kerkgebouw

Onderhoudkerkgebouw
Saldoenergie
Belastingen
Mutatie voorziening groot onderhoud

9. Diaconaat en pastoraat

Bijdrage diaconaat en pastoraat

1 0. Inkoopwaarde van de omzet

1 1. Perroneelslasten

Bestuurskosten

I 2. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten
Algemenelasten

Kantoorlasten

Telefoon en intemet

2.479
6.974
1.023

29.987

3.250
6.000
1.000

20.000

-771

974
23

9.987

40.463 30.2s0 10.213

10.559 10.000 559

843 1.000 -157

s38
4.033

500
4.250

38
-217

4.571 4.750 -179

538 500 38
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Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM

Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil
2020

€€€
Algemene lasten

Notarislasten
Verzekeringen
Bankkosten

Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten

I 3. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening

I 4. Rentelasten en soortgelijke lasten

Hypotheekrente en kosten

2.401
108

164
1.360

2.500
250

-99

-142
164

-1401.s00

4.033 4.250 -217

68 68

-2.254 -2.000 -254
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6 OVERIGE TOELTCHTING

Bestemming van de winst 2020

De directie stelt voor om de winst over 2020 ad € 16.386 toe te voegen aan de
bestemmingsreserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de
j aarrekening verwerkt.

Stichting Weteringkerk, AMSTERDAM
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