VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.
Door de voorzitter:
Voor het eerst, sinds de oprichting in 1981 van de Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk te Nes aan de Amstel, wordt een jaarverslag uitgebracht en wel
over 2011.
Het toenmalige oprichtingsbestuur en hun opvolgers hebben, in samenspraak
met de juridisch eigenaar van de St. Urbanuskerk het Kerkbestuur, diverse
acties in de Nesser gemeenschap en omgeving ondernomen om gelden te
verzamelen teneinde het Rijksmonument in Nes aan de Amstel duurzaam in
stand te houden.
Daarna heeft de Stichting, ook al omdat in de loop van de tijd toenmalige
bestuursleden, met uitzondering van de penningmeester Niek Baas, om hun
moverende redenen uit het bestuur van de Stichting terugtraden een aantal
jaren moeten volstaan met alleen het jaarlijks verzoek om donatie.
In 2009, na de renovatie van het Adema orgel die in 2007 gereedkwam, nam
het Kerkbestuur het initiatief om te komen tot een commissie die onder meer
orgelconcerten ging organiseren. De commissie bestond uit de leden Rinus
Lagerberg vice voorzitter Kerkbestuur, Niek Baas penningmeester van de
Stichting Vrienden, Ruud Goedknegt voorzitter van de Stichting De Vierde
Klok, Ferry Verbraak parochiaan en Joop Quint , secretaris en initiator van de
concerten.
In 2010 kwam de gedachte op om leden van de commissie zitting te laten
nemen in de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.
Tevens is het initiatief genomen om met hulp van de in Nes woonachtige
gemeentesecretaris van Amstelveen de heer Rein Schurink als adviseur, de
bestaande statuten uit 1981 van de Stichting aan te passen. In 2011 kreeg dit
kosteloos zijn beslag dankzij de heer Schurink en notaris Max Ansem te
Amstelveen.
Het dan nieuw gevormde bestuur van de Stichting bestaat uit Ferry Verbraak
voorzitter, Joop Quint secretaris en Niek Baars penningmeester. Eind 2011 trad
ook Yvonne Seebregts tot het bestuur toe. Rinus Lagerberg van het
Kerkbestuur neemt nu deel aan de bestuursvergadering van de Stichting als
waarnemer. Het commissielid Ruud Goedknegt, participeert sinds eind 2011
niet meer in het Stichtingsbestuur in verband met de mogelijke tegengestelde
wervingsbelangen tussen de doelstelling van de Stichting Vrienden en die
van zijn Stichting De Vierde Klok.
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De nieuwe statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden luidt “ De
Stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding
van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel “. De Stichting is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 41201629 en heeft bij de
belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kwalificatie
verworven met daarbij het predicaat “cultuur “. Dit betekent dat bij vaste
donaties en jaarlijkse giften via notariële akten, legaten aan de Stichting er
fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden zijn gecreëerd voor geldgevers aan de
Stichting.
De Stichting Vrienden is door de vernieuwde statuten volledig onafhankelijk
geworden van het Bisdom en het Kerkbestuur. Alle door de Stichting
ontvangen gelden komen volledig en rechtstreeks ten goede aan de
Urbanuskerk als Rijksmonument.
In 2011 heeft het bestuur van de Stichting contact gezocht met de heer Paul
Kengen en partner, woonachtig in Nes, om te komen tot een Nesser
werkgroep vallend onder de Stichting met als opdracht mogelijkheden te
ontwikkelen tot duurzaam behoud van ons Rijksmonument.Deze
zogenoemde Impulsgroep heeft dit voortvarend ter hand genomen met als
resultaat vele ideeen voor kerk, pastorie en exterieur in de commerciële,
meditatieve, zorg en recreatieve sfeer. In een overleg in november 2011
waarin het Stichtingsbestuur samen met het kerkbestuur in gesprek is gegaan
met de Impulsgroep kwamen de beide besturen tot de conclusie dat veel
van de aangedragen mogelijkheden in de toekomst waardevolle opties zijn.
Voor de uitvoering daarvan zijn veel financiële middelen nodig die nu
volledig ontbreken.Investeren in nieuwe ontwikkelingen is vooralsnog niet
mogelijk. Het weinige geld dat beschikbaar is moet primair worden
aangewend voor het door Monumentenwacht aangedragen noodzakelijke
onderhoud op de korte termijn. Als eerste prioriteit moeten beide besturen
zich daarvoor inspannen. Tot zo lang moeten de aangedragen ideeën van
de werkgroep Impuls nog worden aangehouden.
Ter ondersteuning van het behoud van de Urbanuskerk en pastorie heeft het
Stichtingsbestuur van de Vrienden voor 2011 de volgende taken omschreven:
1. Het voorbereiden van de installatie van een Comité van Aanbeveling. De
deelnemenende leden worden geworven uit de overheid, politieke,media en
kunst/culturele wereld. Zij worden gevraagd als ambassadeur de doelstelling
van de Stichting uit te dragen. Installatie zal in 2012 plaatsvinden.
2. Het in nauw overleg met het Kerkbestuur aanboren van
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subsidiemogelijkheden bij Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke overheden, bij
private organisaties en particuliere fondsen.
3.Het ontwikkelen van speciale acties voor noodzakelijk onderhoud als het
herstel van de noordvleugel van de kerk, het inspuiten van de ontstane holle
ruimten onder de kerkvloer om de authentieke tegels in de looppaden te
kunnen vastzetten en ander nog te verwachten onderhoud.
4.Het in de regio Amstelland en Amsterdam informatie geven en
belangstelling kweken voor de zowel interieur als exterieur unieke door Jos
Cuypers ontworpen neogotische Rijksmonument aan de Amstel.
5.Het Kerkbestuur ondersteunen in haar financiële positie door de financiële
positie van de Stichting te verstevigen.
6.Het verzorgen van een professionele verslaglegging en verantwoording.

Het bestuur realiseert dit onder andere door:
Ad 1.Contacten te leggen met potentiele kandidaten voor het comite van
aanbeveling.
Ad 2.Het onderzoeken en aanvragen van mogelijke subsidieaanvragen in de
breedste zin van het woord.
Ad 3.Het kerkbestuur laat onderzoek doen naar de noodzakelijke restauratie.
Afhankelijk van de besluiten van het kerkbestuur zullen acties worden
ontwikkeld.
Ad 4.
- Het in 2011 voorbereiden en in 2012 uit te geven geïllustreerd
Urbanusboekje met daarin een uitgebreide omschrijving van al
hetgeen te zien is in de kerk. Het plaatsen van artikelen en advertenties
in de regionale pers en magazines van de gemeenten
Amstelveen/Aalsmeer/Uithoorn en de Ronde Venen.
-

Het werven van vrijwilligers als gastvrouw/heer om in de weekenden
van de zomer maanden de kerk in de middagen open te stellen voor
bezoekers. Dit om de culturele waarden van het monument ruimer
toegankelijk te maken dan alleen tijdens de kerkdiensten.

-

Het verzorgen van een vaste informatieve rubriek in de
“Urbanesklanken”. Het blad voor parochianen van de Urbanuskerk.

-

Het ontwikkelen van een eigen dynamische website:
www.vriendenurbanuskerknes
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-

Het jaarlijks programmeren van een vijf tot zestal kwalitatief
gevarieerde concerten tegen een laagdrempelige toegangsprijs.

-

Het houden van tentoonstellingen of andere activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het op termijn houden van een jaarlijkse “Urbanus-Lezing”.

-

Het werven van sponsors om concerten en andere activiteiten
tenminste kostendekkend mogelijk te maken.

Ad 5. Het werven van een groter aantal vrienden en donateurs :
X.Vrienden, die zich aanmelden voor een jaarlijkse donatie.
X.Hartsvrienden, die zich aanmelden om vijf jaar lang, via een notariële
akte, jaarlijks een gift te doen. Is met de nieuwe Geefwet van de
belastingdienst voor de Inkomstenbelasting als aftrek extra aantrekkelijk
geworden.
x.Boezemvrienden, zijnde particulieren, fondsen, instellingen en bedrijven
die bereid zijn de Stichting periodiek substantieel te steunen.
Ad 6. Het bestuur heeft contact gezocht met Administratiekantoor Fiesler.
De heren Fiesler zijn bereid gevonden om de financiële vastlegging en
verantwoording van de Stichting te controleren en daarover in een
jaarverslag te rapporteren.

Ik heb getracht met dit voorwoord bij het eerste openbare jaarverslag van
onze Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel
gedetailleerd en uitgebreid te beschrijven hoe de Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk de afgelopen jaren haar werk heeft gedaan. Dit omdat dit het
1e jaarverslag is dat door de Stichting wordt uitgegeven.

Ferry L.J.Verbraak,
voorzitter Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel.
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Door de secretaris :
De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel, verder te
noemen “de Stichting”, werd opgericht bij akte van 13 juli 1981. De Stichting
werd destijds in het leven geroepen om gelden bijeen te brengen voor de
restauratie van de kerk. Het betrof toen het opnieuw onderheien van de kerk.
Later is de stichting actief geweest voor de restauratie van de
gebrandschilderde ramen. Het laatste project waarvoor de stichting
financiën ter beschikking heeft gesteld is de restauratie van het Adema-orgel
geweest. De restauratie is in 2007 afgerond. De Stichting heeft daarna een
slapend bestaan geleiden met alleen de heer Niek Baas als penningmeester
en actief lid.
In 2010 is op initiatief van de vicevoorzitter van het kerkbestuur, de heer Rinus
Lagerberg, de heer Ferry Verbraak aangezocht om de Stichting nieuw leven
in te blazen. Tot de groep die de Stichting weer naar een actief bestaan
wilden leiden behoorden verder de heer Rudolf Goedknegt en de heer Joop
Quint.
Laatstgenoemde werd in het overleg betrokken omdat hij na de heringebruikname van het Adema namens het bestuur van de vrienden
orgelconcerten in de kerk organiseerde in samenwerking met het
Kerkbestuur. Met de heer Rein Schuurink, gemeentesecretaris, als adviseur op
de achtergrond is gewerkt aan een vernieuwing van de statuten. De Stichting
in heroprichting wilde in een onafhankelijke positie komen te staan ten
opzichte van het Kerkbestuur. Dit was in volledige overeenstemming met het
Kerkbestuur. In een onafhankelijke positie zou de Stichting het beste haar
activiteiten voor de instandhouding van het kerkgebouw kunnen ontplooien.
De herziene statuten werden bij akte van 31 december 2010 vastgesteld.

Samenstelling van het bestuur (18 januari 2011)
De heer N.A.M. Baas, penningmeester
De heer R.J.P. Goedknegt, bestuurslid
De heer J.H. Quint, bestuurslid, later ook secretaris
De heer Q.I.A. Lagerberg, bestuurslid
De heer F.L.J. Verbraak, voorzitter
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Bestuurswisseling in 2011
De heer R.J.P. Goedknegt trad per 1 oktober 2011 af.
Mevrouw Y.W.M. Seebregts trad per 1 oktober 2011 tot het bestuur toe als
bestuurslid.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2011 tien keer vergaderd

Onderwerpen:
Comité van Aanbeveling
In de loop van 2011 is begonnen met het zoeken naar personen die in het
Comité van Aanbeveling zitting willen nemen.
Werving van donateurs en sponsoren
Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het vormen van een grote
vriendenkring en het vinden van de nodige sponsoren.
Hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden:
Vrienden: personen die zich bereid hebben verklaard jaarlijks een donatie te
storten
Hartsvrienden: personen of instellingen die zich gedurende vijf jaren
verplichten een bedrag van € 100,00 of meer te storten. Deze overeenkomst
wordt bij notariële acte vastgelegd waarbij de kosten van de akte voor
rekening van de Stichting komen.
Boezemvrienden: personen, bedrijven of instellingen die bereid zijn een
aanmerkelijk bedrag, eventueel meerjarig, aan de Stichting beschikbaar te
stellen. De bijdrage kan ook in de vorm van de sponsoring van een concert of
andere activiteit geleverd worden.
Als aanzet tot het werven van meer vrienden is in de loop van 2011 gewerkt
aan een brochure.
Deze brochure is in december 2011 onder een 600-tal bewoners van Nes en
omgeving verspreid.
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De actie heeft een 40-tal nieuwe vrienden opgeleverd, waarmee de stand
op ruim 100 vrienden is komen te staan, waaronder ook een aantal
hartsvrienden.
Het werven van boezemvrienden is niet eenvoudig.
Bedrijven of instellingen als boezemvriend te werven vraagt om een gedegen
plan, waarbij het kan helpen als de Stichting een wederdienst te bieden
heeft.
De wederdienst moet passen in het karakter van het monument. De kerk en
de pastorie hebben gebrek aan sanitaire voorzieningen, aan een goed
functionerende verwarmingsinstallatie voor de koude perioden hetgeen het
aanbod beperkt. De externe ligging aan de rand van de bebouwde kom
van Amstelveen maakt dat de betrokkenheid van de Amstelveense
bevolking niet vanzelfsprekend is.

Activiteiten en publiciteit
De publiciteit van 2011 betrof:
- de concertserie: 15 mei, 10 september en 11 december.
- de Amstellanddag op 5 juni.
- de Open Monumentendagen op 10 en 11 september.

Voor de concerten worden de plaatselijke media benaderd zoals het
Amstelveens Weekblad, het Amstelveens Nieuwsblad, RTV-Amstelveen en de
website van de Dorpsraad Nes.
In Amstelveen en de omgeving van Nes wordt op een 40-tal adressen een A4 affiche aangeboden.
In de Nes hangen ook enkele affiches op A-3 formaat.
In het kerkblad van de Urbanuskerk worden de concerten aangekondigd.
Voor elk concert wordt een programmaboekje gemaakt.
Het kost moeite persberichten en affiches bij de plaatselijke weekbladen
geplaatst te krijgen.
Het publiceren van betaalde advertenties heeft voor de pers de voorkeur.
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Buiten de plaatselijke media worden de concerten aangekondigd op de
Christelijke Concertagenda, bij orgelconcerten op de Orgelagenda, op AT-5,
RTV Noord-Holland en RTVAmstelveen.

Naast de concerten verleent de Stichting met vrijwilligers assistentie bij de
organisatie van de Amstellanddag en de Open Monumentendagen.

Financiën
In de jaren dat de Stichting in ruste was, heeft de penningmeester volstaan
met de jaarlijkse inning van de toegezegde donaties.
De gestarte werving van eind 2011 heeft, als vermeld, een 40-tal nieuwe
vrienden opgeleverd. Het financiële effect daarvan zal eerst in de loop van
2012 zichtbaar worden.
Het bestuur heeft uiterste zuinigheid betracht met het maken van onkosten
en doet waar mogelijk uitgaven voor eigen rekening van de bestuursleden.
De extern gemaakte printkosten hebben zich beperkt tot de affiches voor de
concerten en een enkele keer tot een programmaboekje. Door de
medewerking van het Kerkbestuur worden de programmaboekjes bij het
secretariaat van de kerk gedrukt.
Het overgrote deel van de beschikbare gelden is uitgezet op een
rentedragend spaartegoed.

Het in stand houden van de concertserie ziet de Stichting als een belangrijke
activiteit voor de bekendheid van het kerkgebouw, zeker zolang het nog niet
mogelijk is andersoortige activiteiten te organiseren.
Vanwege de resultaten in 2011 heeft het bestuur van de vrienden besloten
dat vanaf het jaar 2012 voor ieder concert een toegangsprijs zal worden
gevraagd die in verhouding staat tot de kosten van het concert.
Verder zoekt de stichting sponsoren voor activiteiten of voor een specifiek
concert.
Voor mogelijk toekomstige activiteiten wordt gedacht aan het organiseren
van lezingen (De Urbanuslezing), kleine tentoonstellingen, een
boerenmarktdag in en rond de kerk.
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ANBI-verklaring
In dit verslagjaar is bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om als Stichting
de ANBI-status te verkrijgen.
Deze aanvraag is door de Belastingdienst positief beoordeeld.
Wij hebben als Stichting naast de algemene ANBI-status eveneens die van culturele
instelling.
Hiermee kan volledig van de belastingfaciliteiten bij giften en schenkingen worden
geprofiteerd.

Werving van vrienden
Er worden nieuwe wervingsplannen opgezet.
Belangrijk daarbij is de stand van zaken m.b.t. de restauratieplannen van het
Kerkbestuur.
De nu lopende restauratiefase loopt tot 2014. In 2015 moeten opnieuw
financiële bijdragen worden aangevraagd bij de betreffende instanties, zoals
bijvoorbeeld het Rijksmonumentenfonds.
De Stichting gaat zelf activiteiten ontwikkelen om gelden in te zamelen.
Dit alles wordt uiteraard in nauw overleg met het Kerkbestuur gedaan.
De Stichting kent zich in dit verband een eigen verantwoordelijkheid toe, de
reden waarom voor een onafhankelijke positie is gekozen. Het bisdom
Haarlem kan geen gezag over de Stichting en haar financiën uitoefenen. Dit
in tegenstelling tot over de financiën van het kerkbestuur.

Contacten en samenwerking

Kerkbestuur
Het bestuur van de Stichting realiseert zich ter dege dat het slagen van de
herstelplannen alleen kan in nauwe samenwerking tussen kerkbestuur en het
bestuur van de Vrienden.
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Voor een soepel verlopend contact neemt de vicevoorzitter van het
Kerkbestuur als toehoorder deel aan de vergaderingen van de Stichting
vrienden.

Dorpsraad Nes
De Stichtingsvoorzitter is op eigen verzoek uitgenodigd voor een vergadering
van de Dorpsraad. Hij heeft daar de bedoelingen van de weer actieve
Stichting Vrienden van St Urbanus in Nes uiteengezet. De Dorpsraad heeft
positief gereageerd en zal daar waar mogelijk de Stichting ondersteunen. Het
verzoek aan de voorzitter van de dorpsraad tot het Comité van Aanbeveling
toe te treden wordt positief beantwoord na de verkiezingen van een nieuwe
dorpsraad medio 2012.

De Impulsgroep
Al in 2010 is binnen het bestuur van de Stichting het plan opgevat een
werkgroep te formeren die het bestuur van advies zou kunnen dienen. Een
dergelijk advies zou plannen moeten omvatten die aangeven hoe
kerkgebouw en pastorie in de toekomst beter benut kunnen worden. De
hiertoe benaderde contactpersoon zal Nessenaren om zich heen verzamelen
die vanuit hun deskundigheid of interesse een bijdrage kunnen leveren.
Deze werkgroep van de Stichting verricht haar werkzaamheden onder
verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. De naam die aan de groep is
gegeven luidt: Impulsgroep. Eind 2011 hebben de leden van de werkgroep in
een vergadering met beide besturen een aantal ideeën aangeboden. Beide
besturen hebben om financiële redenen moeten besluiten deze ideeën aan
te houden.

Contact met hoofdredacteur Amstelveens Nieuwsblad
De bestuursvoorzitter heeft een gesprek gehad met de hoofdredacteur van
het Amstelveens Nieuwsblad.
De reden voor dit gesprek was het vergroten van de mogelijkheid van
publiciteit voor de Stichting Vrienden en haar doelstelling.
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Dit heeft o.a. geresulteerd in een afspraak over hoe vaak en hoe de
advertenties worden geplaatst en in uitgebreid interview in het betreffende
weekblad.

Contact met notariskantoor
Lopende 2011 is er contact gezocht met een notariskantoor.
De reden hiervan is dat de Stichting met het oog op langlopende
schenkingsakten voordelige tarieven wil bewerkstelligen zodat de Stichting
de kosten van een akte, mits die voordeel oplevert, voor haar rekening kan
nemen. De bespreking met het notariskantoor heeft positief uitgepakt.
Hetgeen betekent dat de Stichting tegen een gunstig tarief de aktes kan
laten opmaken.

Contact met administratiekantoor
Het is voor de Stichting Vrienden belangrijk een professioneel financieel
jaarverslag te kunnen aanbieden. Daartoe is contact gezocht met
administratiekantoor Fiesler die heeft toegezegd jaarlijks de financiële
vastlegging en verantwoording te controleren en een financieel jaarverslag
te zullen verzorgen. Zij doen dit kosteloos.

Contact met de heer Jan Maarten Pekelharing.
Via de bestuursvoorzitter is een gesprek tot stand gekomen met de heer Jan
Maarten Pekelharing.
De heer Pekelharing is deskundig op journalistiek gebied.
De heer Pekelharing heeft zijn ondersteuning toegezegd bij het
professionaliseren van alle publiciteit van de Stichting.
Daarbij kan gedacht worden aan de wervingsbrochure die in Nes en
omgeving verspreid wordt.
Voor toekomstige publicaties en voor teksten voor bijvoorbeeld de website
kan de Stichting eveneens van zijn kennis gebruik maken. Hij doet dit
kosteloos.
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Contact met het Bisdom
Het bisdom heeft nog nooit contact met het Kerkbestuur opgenomen om te
praten over de toekomst van het kerkgebouw. Bekend is dat het bisdom op
termijn een groot aantal kerken zal sluiten, waaronder ook een aantal in
Amstelveen. Omdat de St. Urbanus in Nes de status van Rijksmonument heeft
zijn die plannen van cruciaal belang in verband met de toekomst van de
kerk.
De vicevoorzitter van het Kerkbestuur heeft voor begin 2012 een afspraak
gemaakt met het bisdom waarbij de voorzitter van de Stichting aanwezig zal
zijn.
Onderwerp van gesprek zal zijn: het voortbestaan van de Urbanuskerk.

Toekomstige plannen
De bekendheid van de Urbanuskerk in Nes
Het blijkt niet eenvoudig de Urbanuskerk in Nes onder de aandacht te
brengen van het grote publiek. De Stichting is er van overtuigd dat het
gebouw, gezien zijn plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland, op
meer belangstelling zou mogen rekenen. Deze kerk is ook nog een uniek
voorbeeld van de neogotische bouwstijl. Daarnaast is het het eerste
zelfstandige bouwwerk van Jos Cuypers.
Het interieur bevat belangrijke kunstschatten.
De Stichting wil over meer documentatie beschikken om de waarde van dit
Rijksmonument te kunnen uitdragen.
De eerste aanzetten zijn daartoe gedaan door bezoeken aan of contacten
met instellingen waarvan de archieven toegankelijk zijn.
Zo zijn bezoeken afgelegd bij:
- Het Nationaal Architectuur Instituut (NAI) te Rotterdam
- Het Nederlands Tegelmuseum in Otterloo; dit in verband met het unieke
karakter van de tegeltableaus in de kerk.
- Het museum Purmerend, dat de nalatenschap van de plateelbakkerij Wed.
N.S. Brantjes beheert.
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Dit vanwege de 14 kruiswegstaties die door deze plateelbakkerij zijn gemaakt
(zie boven).
- Het Haags Gemeente Archief, waar het archief van de plateelbakkerij
Rozenburg wordt bewaard.
De drie tegeltableaus in de doopkapel zijn door deze firma gemaakt.
- Het Cuypersarchief in Roermond dat ook enkele stukken bezit die op de
Urbanuskerk betrekking hebben.
Het Urbanusboekje
De Stichting heeft zich bereid verklaard een publicatie over de Urbanuskerk
te financieren.
De aanzet is hiervoor in 2011 gegeven. Pastor Mascini beschrijft de vele
bezienswaardigheden van de kerk die in een brochure met foto’s een plaats
krijgen. Hij doet dit op basis van de regelmatige rondleidingen die hij (bij open
dagen) in de kerk geeft.
Kleine tentoonstelling
Naast het onder de aandacht brengen van de architectuur van de kerk, het
interieur en de aanwezige kunstschatten, worden er voor 2012
voorbereidingen gedaan om informatie te geven over de tegeltableaus in
de kerk. Deze in vroege Art-Nouveau/Jugendstil-stijl uitgevoerde
tegeltableaus zijn van grote cultuurhistorische waarde.

Joop Quint,
secretaris van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel.
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Aan het bestuur
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel
Henriëtte Bosmanslaan 1
1187 HH Amstelveen

Uithoorn, 16 december 2012

Onderwerp: Jaarrekening 2011

Geacht bestuur,
Bij deze ons verslag van de werkzaamheden omtrent uw jaarrekening 2011.
Opdrachtbevestiging
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk Nes a/d Amstel te Amstelveen samengesteld. De jaarrekening 2011 is opgesteld op
basis van de door de penningmeester van de stichting verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij de penningmeester. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring
of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële
verslaggeving.
Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Fiesler & Fiesler, Administratie & Advies B.V.

R.O. Fiesler
Directeur
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ALGEMEEN
Stichting
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel is opgericht per 13 juli 1981. De
onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder
dossiernummer 41201629.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel is een bijdrage te
leveren aan de instandhouding van de Urbanuskerk te Nes a/d Amstel.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 leden
Belasting
De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel is door de Nederlandse
belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling onder vermelding
van nummer : 8167.67.324. Er is een vrijstelling van omzetbelasting.

-2-

STICHTING VRIENDEN
V/D URBANUSKERK
VERSLAG 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(in gehele euro)

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen (B01)
Liquide middelen

31 december 2011

31 december 2010

545
44.092

(B02)

Totaal activa

PASSIVA

398
28.281
44.637

28.679

44.637

28.679

31 december 2011

Eigen vermogen (B03)
Kortlopende schulden en overlopende
passiva (B04)
Totaal passiva
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31 december 2010

44.637

28.679

-

-

44.637

28.679
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RESULTATEN REKENING OVER 2011
(in gehele euro)

2011

Netto opbrengst
Kosten van uitbesteed werk
en andere externe kosten
Bruto opbrengst
Overige kosten
Bruto resultaat
Rentebaten
Rentelasten

%

100%

5.222

100%

3.248

17,1%

1.389

26,6%

15.737

82,9%

3.833

73,4%

324

2,1%

252

6,6%

15.413

80,8%

3.581

66,8%

2,9%

398

7,6%

78,0%

3.979

59,2%

398
545

Netto resultaat

15.958
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%

18.985

545
-

Financieel resultaat

2010
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen zijn nominaal gewaardeerd onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn nominaal gewaardeerd.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Netto opbrengst
Onder netto opbrengst wordt verstaan de opbrengst van donaties en diverse
verkoopactiviteiten. De netto omzet wordt toegerekend aan het jaar waarin de
desbetreffende diensten zijn geleverd.
Kosten, uitbesteed werk en andere externe kosten
Onder kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten zijn begrepen de kosten van
materiaal en ingehuurd personeel. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarin de
desbetreffende diensten zijn geleverd.
Overige kosten
De overige kosten bestaan in hoofdzaak uit bankkosten. De kosten zijn toegerekend aan het
boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Intrest
De intrestbaten en -lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(in gehele euro)

Vorderingen

(B01)

De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2011

31-12-2010

545

398

545

398

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen (B02)
De tegoeden op bank- en girorekeningen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Algemene
Reserve

2010

Stand per 1 januari

28.679

24.700

Resultaat boekjaar

15.958

3.979

Stand per 31 december

44.637

28.679

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Geen
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
(in gehele euro)

Netto opbrengst
De netto opbrengst wordt voor 100% (2010 100%) gerealiseerd binnen Nederland.
Personeelsgegevens
Gedurende 2011 de stichting geen medewerkers in dienst. Het bestuur bestond uit 5 leden
allen op vrijwillige basis.

Opbrengsten
Deze post bestaat uit:

Donaties
Schenkingen
Activiteiten

31-12-2011

31-12-2010

7.235
8.750
3.000

3.848
1.374

18.985

5.222

31-12-2011

31-12-2010

388
1.190
1.359
311

70
836
483

3.248

1.389

31-12-2011

31-12-2010

171
27
126

145
26
81

324

252

Externe kosten
Deze post bestaat uit:

Drukwerk
Advertenties, reclame
Inhuur koren
Overige concertkosten

Overige kosten
Deze post bestaat uit:

Bankkosten
Contributies en heffingen
Kantoorbenodigheden

-8-

STICHTING VRIENDEN
V/D URBANUSKERK
VERSLAG 2011

Financiële baten en lasten
Deze post bestaat uit:
31-12-2011

31-12-2010

545

398

545

398

Rentebaten spaarrekening

Amstelveen,

16 december 2012

Bestuur :

Voorzitter
F.L.J. Verbraak

Vice-Voorzitter
Y.W.M. Seebregts

Penningmeester
M.J.C. de Bruin
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Secretaris
J.H. Quint

Bestuurslid
C.J.M. Ostendorf

