Stichting Vrienden van de Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Jaarverslag 2020

Een terugblik op 2020 zal bij vele organisaties gedomineerd worden door de pandemie
en de gevolgen daarvan. Zo nu ook bij ons als Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te
Nes aan de Amstel. Het werd een jaar van beperkingen, maar ook van kansen.
We willen niet zomaar voorbijgaan aan de enorme impact die het coronavirus heeft
gehad op de samenleving en op individuen.
Daarom willen wij al onze vrienden die persoonlijk te lijden hebben gehad onder deze
crisis, gebukt gingen onder ziekte of dierbaren hebben verloren ons oprechte medeleven
betuigen. Samen met jullie hopen wij op betere tijden waarin wij elkaar weer mogen
ontmoeten rondom ons prachtige monument.
Eind 2019 heeft Yvonne Seebregts aangegeven haar bestuursfunctie neer te leggen na 9
jaren toewijding aan de stichting. Onder haar voorzitterschap is het nettoresultaat
verbeterd en hebben we meer kunnen bijdragen aan de instandhouding van het
monument. Kerst aan de Amstel is in afgelopen jaren een waardevolle traditie geworden,
waar we dankbaar gebruik hebben gemaakt van Yvonne’s enthousiasme en
organisatietalent
Om ons bestuur te versterken hebben we Marc Van Lammeren en Vincent Blom bereid
gevonden toe te treden. Marc woont in Nes aan de Amstel en is leerkracht in
het Praktijkonderwijs. Zijn didactische achtergrond was een belangrijk element in de
keuze voor hem als bestuurslid. Het is ons streven om ook toekomstige generaties
te interesseren voor ons monument en Marc’s expertise bleek al snel van grote waarde
bij de invulling van monumentendag. Vincent Blom is exporteur van bloemen en verzorgt
in de kerk de fraaie florale aankleding. Zijn kennis van de omgeving en ondernemersgeest
kunnen we uitstekend gebruiken om de sponsoring van activiteiten vorm te geven.
De kerstveiling was een voorproefje voor wat hij in petto heeft.
Nog voor we onze eerste activiteit, het feestelijke jubileumconcert van het
Seniorenorkest konden laten plaatsvinden, werden we overvallen door de lockdown.
Onwetend wat ons te wachten stond werden de activiteiten voorlopig stilgelegd. Dat
betekende geen voorjaarsconcert (met de geplande ceremoniële overdracht van het
voorzitterschap) geen Amstellanddag, geen afscheid van groep 8 van het Zwaluwnest
met het traditionele torenklimmen.
1

Zo kropen we van annulering naar annulering, hopende op een moment dat we weer
met onze activiteiten konden starten.
Dolblij waren we toen we, zij het met de nodige restricties, open mochten voor
Monumentendag. De beperkingen noopten ons tot creativiteit. We besloten gebruik te
maken van hedendaagse technologie. Het thema was Leermonument. Op verschillende
plekken in de Urbanus hadden we dit uitgewerkt. Via QR-codes konden bezoekers
filmpjes op hun telefoon downloaden en zo een virtuele rondleiding krijgen. Marc had
speciaal voor kinderen een toegankelijke versie gemaakt. Ook deze keer hebben we de
oude “Saartje“ keuken en terras gebruikt om de bezoekers van dit unieke stukje historie
te laten genieten. Het totaal was een groot succes, vele bezoekers spraken hun
waardering uit. Een moment van ontspanning na een zware tijd.
Een lichtpuntje was ook onze deelname aan Rabobank Clubsupport. We hadden onze
stichting voorgedragen om geld te sparen voor ons spaardoel: de restauratie van de
gebrandschilderde ramen van het priesterkoor. Wat waren we in onze nopjes toen bleek
dat zo veel Rabobankleden op ons doel gestemd hadden. Een mooie bijdrage van ruim
2000 euro konden we toevoegen aan onze spaarpot.
Helaas kwamen we in het najaar wederom in een lockdown, wat betekende dat Kerst aan
de Amstel ook geen doorgang kon vinden. Geen fair, geen concert.
Daarom gingen we opzoek baar een alternatieve invulling
We wilden binnen de doelstelling van Kerst aan de Amstel blijven: de cohesie in de
omgeving van de kerk bevorderen, onze donateurs blijven betrekken en mooi het jaar
afsluiten.
Na een constructieve brainstorm besloten we om een online veiling te houden en
kerstpakketten te verkopen. Via verschillende kanalen deden we een uitvraag aan
geïnteresseerden om hun eigen talent of dienst aan te bieden ten behoeve van een
veiling. Dit leverde prachtige kavels op, waardoor er fanatiek geboden werd. De
dynamiek die het teweeg bracht had vele aspecten in zich: competitie, verbroedering,
creativiteit, betrokkenheid, vrijgevigheid. Bijzonder om mee te maken en bijzonder om
zo’n mooie opbrengst te mogen noteren!
De kerstpakketten werden duurzame tassen met ons logo erop en deze waren gevuld
met prachtige producten. Ook hierbij mochten we rekenen op genereuze bijdragen van
sponsoren. Als bestuur zijn we met gepaste trots deze pakketten bij de mensen thuis
gaan afleveren.
Wij sluiten een bijzonder jaar af. En vooral nu willen we onze trouwe donateurs
bedanken. Zij hebben ons niet losgelaten. Hun betrokkenheid sterkt ons in ons streven
om het monument Sint Urbanuskerk in stand te houden voor toekomstige generaties.
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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. Sinds begin 2020 is er ook een Instagrampagina.
Werving vrienden:
Bij al onze activiteiten proberen wij ook nieuwe vriendschappen te sluiten.
Iedereen die tenminste 25 euro per jaar doneert wordt opgenomen in onze
vriendenkring. Vrienden ontvangen regelmatig van ons relevante informatie en de
nieuwsbrief, mits zij een e-mail-adres hebben gegeven.
Het financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag vindt u op onze website. 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 2021
In 2021 zullen weer een aantal activiteiten worden georganiseerd ten behoeve van de
financiële ondersteuning van de benodigde onderhoudswerkzaamheden aan de kerk.
Aangezien nu nog geen zicht is op een datum dat het weer mogelijk wordt om
activiteiten te organiseren in en bij de Urbanuskerk, zijn onze plannen nog in potlood
opgetekend. We willen graag voortbouwen op de successen van 2020,
waaronder moderne media en technieken inzetten om meer mensen te bereiken en een
veiling. Zodra het mogelijk wordt gaan we ook de geliefde concerten en Kerst aan de
Amstel weer een plaats geven in het programma.
In overleg met het parochieteam gaan we ons spaardoel bepalen.
Over al onze activiteiten zullen we via de gebruikelijke media updates geven.

Het bestuur van de Stichting Urbanuskerk Nes a/d Amstel:
Peter Overdijk, voorzitter
Marc van Lammeren, secretaris
Monique de Bruin, penningmeester
Vincent Blom, algemeen bestuurslid

www.vriendenurbanuskerknes.nl
email: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Instagram: vriendenurbanuskerknes
Secretariaat: Amsteldijk Zuid 132C, 1189 VK Amstelveen
Banknummer: NL53 RABO 0302374000
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Jaarrekening 2020
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel

Nes a/d Amstel, 5 maart 2021
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St. Vrienden v/d Urbanuskerk
jaarrekening 2020
Aan het bestuur
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

Uithoorn, 5 maart 2021

Onderwerp: Jaarrekening 2020

Geacht Bestuur,
Bij deze ons verslag van de werkzaamheden omtrent uw jaarrekening 2020.

Opdrachtbevestiging
Wij hebben voor u de jaarrekening 2020 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. Per 1 september 2020 zijn de volgende wijzigingen :
Mevr. Y.W.M. Seebreghts is afgetreden als voorziter, de nieuwe voorzitter is Dhr. P.J. Overdijk.
Dhr. M. van Lammeren is aangetreden als secretaris en dhr. V.T.J. Blom is aangetreden als algemeen bestuurder.

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
In 2019 heeft de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel besloten om 50% van de kosten tot
een maximum van € 100.000,- bij te dragen voor het onderhoud van het glas in lood en sacramentsramen
van het priesterkoor.

Resultaat 2020

€

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van :

39.722
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Balans per 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa
Toelichting
€

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

10
206.749

Totaal activa

10
167.027
206.759

167.037

206.759

167.037

31-12-2020
€

31-12-2019
€

206.759

167.037

206.759

167.037

Passiva

Eigen vermogen

3.

Totaal passiva
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Resultatenrekening over 2020
Toelichting
€

2020 %
€

Netto opbrengst

4.

41.145

Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten.

5.

-

Concerten/activiteiten

6.

Bruto opbrengst

€

2019 %
€

100%

37.233

0%

0

0%

976

2%

2.565

7%

40.169

98%

34.668

457

1%

457

39.712

97%

34.211

10

0%

10

39.722

97%

34.221

100%

93%

Overige kosten
Overige kosten

7.

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat

8.

Netto resultaat
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1%

92%

0%

92%
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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. Vorderingen
Stand per:
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal

31-12-2020
€

31-12-2019
€

10
10

10
10

31-12-2020
€

31-12-2019
€

78.343
128.406
206.749

38.631
128.396
167.027

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

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

3. Eigen vermogen
2020
Totaal

Verloopoverzicht:
Algemene
reserve
€
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

167.037
39.722
206.759
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€

€
167.037
39.722
206.759

2019
Totaal
€
132.816
34.221
167.037
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Toelichting op de Resultatenrekening

4. Netto opbrengst
2020
€

2019
€

19.175
2.665
10.173
32.013

17.850
4.405
7.228
29.483

8.542
590
9.132

6.346
1.404
7.750

41.145

37.233

2020
€

2019
€

-

-

2020
€

2019
€

976
976

2.565
2.565

Donatie's
Vrienden met schenkingsakte
Vrienden
Overige donaties
Totaal

Activiteiten
Kerst aan de Amstel
Inkomsten overige activiteiten

Totaal

5. Kosten uitbesteed werk

Geen
Totaal

6. Concerten/activiteiten

Kerst aan de Amstel
Overige kosten activiteiten
Totaal
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7. Overige kosten
2020
€

2019
€

123
334
457

123
334
457

2020
€

2019
€

Rentebaten spaarrekening

10

10

Totaal

10

10

Bankkosten
Website
Overige kosten
Totaal

8. Financieel resultaat

Amstelveen,

5 maart 2021

Bestuur :

Voorzitter
P.J. Overdijk

Secretaris
M. van Lammeren

Penningmeester
M.J.C. de Bruin
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Algemeen
V.J.T. Blom
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