Jaarverslag Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk te Nes aan de Amstel
2021
De inspanningen van onze stichting hebben ondanks de beperkingen vanwege de
pandemie geleid tot een ongekend mooi resultaat. We zagen onszelf voor de
moeilijke taak gesteld om de aandacht voor het monument vast te houden, waar
activiteiten geannuleerd moesten worden. Zo was er dit jaar geen plaats voor de
gebruikelijke concerten ( voorjaarsconcert door Senioren Orkest Amstelveen en
het kerstconcert door de Amsterdamse Tramharmonie ), verviel Amstellanddag
en kon de rondleiding voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen niet
doorgaan. Bij al deze evenementen houden wij ons voor ogen dat het een
kwestie is van uitstel en niet van afstel!
Met overgave hebben we ons daarom gestort op de activiteiten die wel mogelijk
bleken en alle kansen te benutten.
Zo konden we weer met groep 8 van basisschol de Zwaluw de toren beklimmen.
Met medewerking van ouders en vrijwilligers konden we deze waardevolle
traditie voortzetten. Een groep van 11 kinderen kon zo als onderdeel van hun
afscheid van de basisschool van afstand kijken naar hun school en vanuit de
kerktoren een blik werpen de wijde wereld in. Na afloop ontvingen de
deelnemers een certificaat van deelname. Als bestuur vinden we het belangrijk
deze generatie te betrekken bij het monument. Met deze activiteit hopen we een
zaadje te planten dat mag uitgroeien tot een blijvende belangstelling voor de
Urbanuskerk.
De samenwerking met het parochieteam kreeg dit jaar op een bijzondere manier
vorm. Gezamenlijk hadden we geboden op een kavel van de veiling te weten
auto’s wassen. Een middag intensief poetsen en boenen werd afgesloten met een
gezellig samenzijn. Naast deze activiteit hebben we ook formeel overlegd over de
lopende restauratiewerkzaamheden en de bijdrage van de stichting aan de
financiering.
Monumentendag kreeg dit jaar extra betekenis door de fantastische foto
expositie van Koen Boelrijk. Koen heeft de Urbanuskerk op een unieke manier
vastgelegd op beeld. Hiermee heeft hij veel mensen weten te interesseren voor
onze kerk, hetgeen merkbaar was aan het aantal bezoekers van de expositie ,
waarvan velen voor het eerst kennis maakten met de Urbanus. Deze
samenwerking hebben we verder vormgegeven door ansichtkaarten van de foto’s
te laten maken. De verkoop van de kaartensets verliep boven verwachting. Een
gedeelte van de opbrengst van deze foto’s komt ten goede aan onze stichting.
Ook andere mogelijkheden om fondsen te werven werden benut. De
stimulerende rol van onze penningmeester Monique de Bruin mag hierin niet
onbenoemd blijven. Door haar toedoen konden we een groot aanspraak maken
op een mooie donatie door de Rabobank Club Support actie en de spaaractie “
Vul de kas” bij Albert Heijn. In een groot deelnemersveld hebben we een positie
van belang weten in te nemen. We blijken ook net kunnen rekenen op een
trouwe schare aan supporters, die op ins gestemd hebben of hun voucher aan
ons hebben gedoneerd.

Onze website is dit jaar totaal vernieuwd. We waren gedwongen op zoek te gaan
naar een nieuwe hosting company en hebben die gelegenheid aangepakt om ook
met de website zelf aan de slag te gaan. De huidige technologie maakt het
mogelijk om flexibeler en goedkoper een website te beheren. Jarenlang hebben
we kunnen rekenen op het support van Agnes Blokker, waar we enorm dankbaar
voor zijn. Zij heeft ons ook nu weer geholpen, met name in een coachende rol
om een website voor elkaar te krijgen. We wilden een eigentijdser uitstraling
hebben, makkelijk toegankelijk zijn en aansprekend zijn in beeld en tekst.
Bovendien was het de wens om de kerstveiling via dit platform beschikbaar te
maken, waardoor er meer interactie zou komen en de betrokkenheid vergroot
zou worden. Hoewel we geen kwalitatief onderzoek hebben gedaan naar het
resultaat, lijken de statistieken een zeer positief beeld zien. Het verblijf op de
website van de bezoekers is in aantal en duur enorm toegenomen.
In navolging van 2020 hebben we amaryllissen en kerstpakketten ter verkoop
aangeboden. We konden ook nu weer rekenen op de bijdrage van div verse
ondernemers, waardoor we vele huizen hebben kunnen voorzien van een
prachtige en smaakvolle kerst en een mooi bedrag hebben bijeengebracht.
We hebben het jaar uitgeluid met een spetterende kerstveiling. Spontaan werden
er prachtige kavels aangeboden, ook nog tijdens de looptijd van de veiling. De
ervaring van 2020 had ons geleerd dat de interactie tussen de bieders vooral
belangrijk was ;men wil elkaar uitdagen en prikkelen. De nieuwe website heeft
hierin gefaciliteerd, wat zichtbaar werd in een zinderende finale.
Er waren dit jaar veel nieuwe deelnemers bij als bieder op kavels, maar ook als
aanbieder van kavels. Lokale ondernemers kregen bovendien de kans om hun
naamsbekendheid te vergroten.
Doel van de veiling was om fondsen te werven, betrokkenheid bij het monument
te vergroten en de saamhorigheid te bevorderen. In alle aspecten zijn we meer
dan geslaagd. Onze verwachtingen zijn ver overtroffen.
Dit alles heeft geresulteerd in een prachtig bedrag wat we mochten bijdragen
aan de restauratie van de ramen van het priesterkoor : 114.137 euro! We
schrijven het even helemaal uit: honderdveertienduizendhonderdzeveneendertig
euro. Dat hebben we met toch maar mooi met elkaar tot stand gebracht!
We kijken terug op een succesvol jaar en terwijl ik dat schrijf bekruipt mij ook
een ongemakkelijk gevoel, omdat velen nog steeds lijden onder de beperkingen
en de gevolgen van de pandemie. Hoe blij kun je zijn terwijl er bij anderen
gebukt gaan onder hun persoonlijke situatie. Het plaatst ons succes in een
bijzonder perspectief. Een perspectief van nederigheid en dankbaarheid. Het is
niet vanzelfsprekend dat zoveel mensen bereid zijn om hun steentje bij te
dragen, als Vriend, als deelnemer, als bezoeker of in welke vorm dan ook. Het
zijn al deze mensen die ons werk als bestuur zinvol maken. Wij zien onszelf
gedragen door een stevige basis. Het sterkt ons ook in de overtuiging dat de
verbinding tussen mensen van grote waarde is om een monument levend te
houden! Moge dat ons inspireren om ons werk in 2022 voort te zetten!
Peter Overdijk
Voorzitter
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jaarrekening 2021
Aan het bestuur
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes a/d Amstel
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

Uithoorn, 30 april 2022

Onderwerp: Jaarrekening 2021

Geacht Bestuur,
Bij deze ons verslag van de werkzaamheden omtrent uw jaarrekening 2021.

Opdrachtbevestiging
Wij hebben voor u de jaarrekening 2021 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 september 2020 bestaat het bestuur uit 4 leden.
Er is een oproep geplaatst om te voldoen aan de statuten.

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.
In de tweede helft van 2021 is dit onderhoudproject uitgevoerd en bleek dat de financiele toezegging van onze
stichting en andere subsidieverstrekkers net niet genoeg was om het geheel van het project financieel sluitend
te maken. Daarom heeft het bestuur eind 2021 besloten de opbrengst van de kerstactie toe te voegen.

Resultaat 2021

€

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van :

-52.729
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Balans per 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa
Toelichting
€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

10
154.020

Totaal activa

10
206.749
154.030

206.759

154.030

206.759

31-12-2021
€

31-12-2020
€

154.030

206.759

154.030

206.759

Passiva

Eigen vermogen

3.

Totaal passiva
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Resultatenrekening over 2021
Toelichting
€

2021 %
€

Netto opbrengst

4.

62.641

Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten.

5.

114.137

Concerten/activiteiten

6.

Bruto opbrengst

€

2020 %
€

100%

41.145

182%

0

0%

768

1%

976

2%

-52.264

-83%

40.169

475

1%

457

-52.739

-84%

39.712

10

0%

10

-52.729

-84%

39.722

100%

98%

Overige kosten
Overige kosten

7.

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat

8.

Netto resultaat
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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

31-12-2021
€

31-12-2020
€

10
10

10
10

31-12-2021
€

31-12-2020
€

54.104
99.916
154.020

78.343
128.406
206.749

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
2021
Totaal

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

206.759
-52.729
154.030

10

€

€
206.759
-52.729
154.030

2020
Totaal
€
167.037
39.722
206.759
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Toelichting op de Resultatenrekening

4. Netto opbrengst
2021
€

2020
€

12.225
2.395
32.205
46.825

19.175
2.665
10.173
32.013

Kerst aan de Amstel
Inkomsten overige activiteiten

14.643
1.173
15.816

8.542
590
9.132

Totaal

62.641

41.145

2021
€

2020
€

114.137
114.137

-

2021
€

2020
€

768
768

976
976

Donatie's
Vrienden met schenkingsakte
Vrienden
Overige donaties
Totaal

Activiteiten

5. Kosten uitbesteed werk

Onderhoud glas-in-lood sacramentsramen priesterkoor
Totaal

6. Concerten/activiteiten

Kerst aan de Amstel
Overige kosten activiteiten
Totaal
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7. Overige kosten
2021
€

2020
€

119
356
475

123
334
457

2021
€

2020
€

Rentebaten spaarrekening

10

10

Totaal

10

10

Bankkosten
Website
Overige kosten
Totaal

8. Financieel resultaat

Amstelveen,

30 april 2022

Bestuur :

Voorzitter
P.J. Overdijk

Secretaris
M. van Lammeren

Penningmeester
M.J.C. de Bruin
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