Stichting Vrienden van de Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Jaarverslag 2018
Inleiding:

Bijgaand vindt u het jaarverslag 2018 van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de
Amstel. Naast dit "voorwoord" is ook het financieel jaarverslag 2018 en de goedkeuring van de kascommissie
opgenomen.
Dit jaarverslag kunt u raadplegen op onze website www.vriendenurbanuskerknes.nl
De stichting is een ANBIstichting met predicaat ‘cultuur’.
Activiteiten:
Net als in de voorgaande jaren hebben er in 2018 weer een groot aantal activiteiten plaatsgevonden.
Activiteiten die passen bij het gebouw en bij de interesse van de bezoekers. Deze activiteiten worden
georganiseerd in goede samenwerking tussen het parochieteam van de Urbanuskerk en bestuur van de vrienden.
En altijd met behulp van heel veel trouwe en enthousiaste vrijwilligers.
Het doel is uiteraard geld op te halen ten behoeve van onderhoud en de restauratie van de kerk.
De activiteiten in 2018 :
- Het ( traditionele) concert van het seniorenorkest Amstelland. In 2018 niet als nieuwjaarsconcert maar als
lenteconcert in maart gegeven en met medewerking van een kinderkoor van basisschool De Zwaluw uit Nes. Een
succesvol concert met veel bezoekers en een goede opbrengst voor de Stichting vrienden ten behoeve van het
onderhoud van de kerk .
- In juni de Amstellanddag, met toren klimmen en verschillende rondleidingen
- in september de open monumentendagen, ook met rondleidingen en toren klimmen.
Beide activiteiten worden, soms afhankelijk van de weersomstandigheden, goed bezocht.
Daarnaast hebben we 2 activiteiten die uitgegroeid zijn tot een "traditie".
Dat is het torenklimmen door de 8e groep leerlingen van basisschool de Zwaluw in Nes aan de Amstel en het
evenement "Kerst aan de Amstel".
Het torenklimmen is een activiteit die eerder ook plaatsvond en die we in ere hersteld hebben. Het torenklimmen
geeft de 8e groepers die de basisschool verlaten de mogelijkheid Nes en de Amstel te zien in een ander en dus
nieuw perspectief als link naar de komende nieuwe periode in hun leven. Ze ontvangen daarvoor een certificaat.
Zowel het klimmen als het certificaat wordt met enthousiasme ontvangen.
Het evenement Kerst aan de Amstel is in 2018 voor de 4e keer georganiseerd. Een echt dorpsfeest met op
zaterdag een kerstfair met activiteiten voor jong en oud en veel lekkere dingen.
Op zondag is de het ensemble Zuidenwind gekomen voor een prachtig kerstconcert. En zoals bij de afgelopen
kerstconcerten kon er ook weer volop worden meegezongen met traditionele kerstliedjes.
Het weekend is zeer geslaagd. Het is alle keren weer hartverwarmend hoeveel trouwe vrijwilligers heel veel tijd
gestoken hebben in het helpen organiseren en laten slagen van dit succesvolle evenement. En dat dus al voor de
4e keer.
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De evenementen worden altijd georganiseerd met het doel fondsen en geld te werven ter ondersteuning van
herstel van de kerk.
Voor 2018 hebben we een aantal glas in lood ramen met bijbehorende ankers op het verlanglijstje gezet.
Wij vinden als bestuur van de vrienden dat we - door alle bijdragen van mensen die de St.Urbanuskerk een warm
hart toedragen- 2018 wederom financieel een heel succesvol jaar mogen noemen.

Het bestuur van de vrienden van St Urbanus heeft jaarlijks met het parochieteam overleg over de
activiteiten en de samenwerking. Ook de toekomst van de werkzaamheden en wensen van het parochieteam
worden dan besproken.
Publiciteit:
Voor alle evenementen zoekt het bestuur naar wegen voor publiciteit. Aangezien adverteren in de krant hoge
kosten met zich meebrengt en weinig effect heeft wordt sinds eind 2014 via sociale media en flyers en affiches op
cruciale plaatsen publiciteit gegenereerd.
De stichting heeft naast de website een eigen facebookpagina : Vrienden Urbanuskerk Nes. U kunt
facebookvriend worden en zo kunt u de aankondigingen en (foto) verslagen vinden van alle evenementen.
Werving vrienden:
Iedereen die tenminste 25 euro per jaar doneert wordt opgenomen in onze vriendenkring. Als vriend ontvangt u
regelmatig van ons relevante informatie en de nieuwsbrief.
Daarvoor vragen wij wel uw e-mailadres op te geven.
Het financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag vindt u bijgesloten. Het verslag is gemaakt in samenwerking tussen de penningmeester
en Fiesler en Fiesler, administratie en advies. Daarnaast is het jaarverslag door de kascommissie goedgekeurd.
Het verslag van de kascommissie vindt u bij het financieel jaarverslag.
Plannen voor 2019:
In 2019 zullen weer een aantal activiteiten worden georganiseerd ten behoeve van de financiele ondersteuning
van de restauratie van de kerk. Naast de concerten, Amstellanddag en open monumentendag zijn wij
voornemens om vanwege het overtuigende succes in 2015, 2016 en 2017 en 2018 in het weekend van 14 en 15
december het 2 daags evenement "Kerst aan de Amstel" voor de 5e maal te organiseren. Daarbij richten we ons
vooral op de inwoners van Nes aan de Amstel.
Een en ander betekent op 14 december Kerstfair en op 15 december kerstmuziek met de Amsterdamse
Tramharmonie. Alle informatie over dit evenement kunt u in de loop van 2019 lezen in de nieuwsbrieven die
achterop de Urbanesklanken worden gepubliceerd. Nieuwsbrieven die veel informatie bevatten.
Het doel van de acties van geld inzamelen zal in 2019 hetzelfde zijn als in 2018. Het groot onderhoud aan de 4
paren glas in lood ramen van het priesterkoor met de 4 sacramentsramen boven de ramen.
Het doneren van geld aan de vrienden ziet u direct omgezet in acties. U hoeft maar rond te kijken in de kerk om
te zien hoeveel hersteld is mede door uw donatie.
Met dank aan iedereen die meehelpt aan het herstel en onderhoud van de prachtige
“kathedraal aan de Amstel”, de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.
Het bestuur van de Stichting Vrienden,
Yvonne Seebregts, voorzitter
Monique de Bruin, penningmeester
Peter Overdijk, secretaris
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Jaarrekening 2018
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel

Nes a/d Amstel, 4 maart 2019

St. Vrienden v/d Urbanuskerk
jaarrekening 2018
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St. Vrienden v/d Urbanuskerk
jaarrekening 2018
Aan het bestuur
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

Uithoorn, 4 maart 2019

Onderwerp: Jaarrekening 2018

Geacht Bestuur,
Bij deze ons verslag van de werkzaamheden omtrent uw jaarrekening 2018.

Opdrachtbevestiging
Wij hebben voor u de jaarrekening 2018 van Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes a/d Amstel
samengesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarom
gebaseerde jaarrekening berust bij de penningmeester van de stichting. 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
R.O. Fiesler
Directeur
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Algemeen
Stichting
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel is een stichting welke is opgericht op 13 juli 1981 en is
geregistreerd bij de kamer van koophandel van Amsterdam onder nummer 41201629.
Het vestigingsadres van de stichting is Osdorperweg 104, 1066 EN te Amsterdam.

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. Per 1 januari 2015 bestaat het bestuur uit 3 leden.
Er is een oproep geplaatst om te voldoen aan de statuten. Er hebben geen wijzigingen plaats gevonden in 2018.

Belasting
De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met predicaat "Cultuur" , onder vermelding van nummer 8167.67.324.
Dit betekent dat er 0% schenkingsrecht verschuldigd is en een fiscale aftrek geldt van 125% van de gedane gift.
Tevens is er een vrijstelling van omzetbelasting.

Bijzonderheden
Geen.

Resultaat 2018

€

Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van :

1.367
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Balans per 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa
Toelichting
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.
3.

10
132.806

Totaal activa

22
131.427
132.816

131.449

132.816

131.449

31-12-2018
€

31-12-2017
€

132.816

131.449

132.816

131.449

Passiva

Eigen vermogen

4.

Totaal passiva
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Resultatenrekening over 2018
Toelichting
€

2018 %
€

€

2017 %
€

Netto opbrengst

5.

30.162

100%

53.077

100%

Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten.

6.

27.683

92%

39.938

75%

Concerten/activiteiten

7.

668

2%

4.219

8%

1.811

6%

8.920

17%

454

2%

465

1.357

4%

8.455

10

0%

22

1.367

5%

8.477

Bruto opbrengst
Overige kosten
Overige kosten

8.

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat

9.

Netto resultaat
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1%

16%
0%

16%

St. Vrienden v/d Urbanuskerk
jaarrekening 2018

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor ondernemers.

Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden
De voorraad is nominaal gewaardeerd tegen kostprijs.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij ander vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Onder netto opbrengst wordt verstaan de opbrengst van donaties en diverse activiteiten. De netto opbrengst wordt
toegerekend aan het jaar waarin de desbetreffende diensten zijn geleverd.

Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten
Onder kosten uitbesteed werk wordt verstaan de van derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het
verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de kosten
geheven belastingen.

Overige kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans
Activa
1. Voorraden
Verloopoverzicht:
Urbanus
boekje
€
Boekwaarde per 1 januari
Voorraad opname
Voorraad afname
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

-

2018
Totaal
€

2017
Totaal
€

-

30
-30
-

31-12-2018
€

31-12-2017
€

10
10

22
22

31-12-2018
€

31-12-2017
€

4.420
128.386
132.806

16.063
115.364
131.427

2. Vorderingen
Stand per:
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

3. Liquide middelen
Stand per:
Rabobank
Rabobank spaarrekening
Kas
Totaal
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Toelichting op de balans
Passiva

4. Eigen vermogen
Verloopoverzicht:
Algemene
reserve
€
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

131.449
1.367
132.816

10

2018
Totaal
€

€
131.449
1.367
132.816

2017
Totaal
€
122.972
8.477
131.449
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Toelichting op de Resultatenrekening

5. Netto opbrengst
2018
€

2017
€

17.950
2.960
4.255
25.165

17.000
3.985
22.200
43.185

4.177
820
4.997

8.484
1.408
9.892

30.162

53.077

2018
€

2017
€

27.683
27.683

30
39.908
39.938

2018
€

2017
€

668
668

4.219
4.219

Donatie's / boekje
Vrienden met schenkingsakte
Vrienden
Overige donaties
Totaal

Activiteiten
Kerst aan de Amstel
Inkomsten overige activiteiten

Totaal

6. Kosten uitbesteed werk

Voorraadmutatie boekje
Bijdrage onderhoud glas in lood ramen Mariakapel incl. muur ketting ankers.
Totaal

7. Concerten/activiteiten

Kerst aan de Amstel
Overige kosten activiteiten
Totaal
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8. Overige kosten
2018
€

2017
€

120
334
454

131
334
465

2018
€

2017
€

Rentebaten spaarrekening

10

22

Totaal

10

22

Bankkosten
Website
Overige kosten
Totaal

9. Financieel resultaat

Amstelveen,

4 maart 2019

Bestuur :

Voorzitter
Y.W.M. Seebregts

Secretaris
P.J. Overdijk
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Penningmeester
M.J.C. de Bruin
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