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Aan het Bestuur van: 

De Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk, gevestigd te Alphen aan den Rijn. 
 
Bij deze doe ik U toekomen het verslag over het stichtingsjaar 2021. 
 
Doelstelling: 
 
Bij akte van oprichting d.d. 19 februari 2008, opgesteld door notaris M. C. Rijnbeek te Alphen aan 
den Rijn, is de doelstelling in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd: 
 
Lid 1. De stichting heeft ten doel de instandhouding van het rijksmonument de Oudshoornse Kerk te 
Alphen aan den Rijn, gebouwd in de periode zestienhonderd drieënzestig tot zestienhonderd 
vijfenzestig, en het zich daarin bevindende monumentale orgel, alsmede alle aanhorigheden van de 
Kerk, waaronder de gebrandschilderde ramen. 
Lid 2. Zij tracht haar doel te bereiken door de benodigde gelden in te zamelen voor alle noodzakelijke 
en/of wenselijke onderhoudswerkzaamheden. 
Lid 3. De in lid 1 bedoelde aanhorigheden betreffen de deels zeventiende-eeuwse, deels  
Achttiende-eeuwse bankentuin, een preekstoel uit de stichtingstijd, een doophek uit 
negentienhonderd veertien, een grafkelder uit de stichtingstijd, twee rouwborden, vier psalmborden 
alsmede het avondmaalzilver. 
 
Financieel Verslag 2021. 
 
Algemeen: 
In het financieel verslag worden i.h.a. als baten en lasten opgenomen de in dat jaar ontvangen, 
respectievelijk betaalde bedragen. 
 
Lening.u.g. 
In 2019 is door de Stichting een lening tot een maximumbedrag van € 125.000 aan het College van 
Kerkrentmeesters verstrekt ter financiering van de verbouw, uitbreiding en herinrichting van de 
achterzaal van de kerk. De lening heeft een looptijd van 30 jaar en een rente van 1% per jaar met een 
aflossing van 3 1/3 % per jaar. In 2021 is de rente van 2020 en 2021 ontvangen. 
De leningsvoorwaarden kunnen na 5 jaar herzien worden met wederzijdse instemming. 
In 2019 is een termijn van € 50.000 op deze lening voldaan. In 2021 vond hierop een eerste aflossing 
van   € 3.355 plaats. 
 
Inkomsten: 
 
Donaties. 
Deze zijn nu voornamelijk afkomstig van enkele bevriende stichtingen voor een bedrag van € 20.750 
en van een vrij gering aantal lidmaten en/of privépersonen voor een bedrag van € 8.307 
DE verdeling van de donaties in 2021 zijn nagenoeg gelijk aan die in 2010.  
 
Subsidie Nederlands Restauratie Fonds 
Het aandeel in de bate voor 2021 uit het Nederlands Restauratie Fonds ad € 5.519 is evenals 2020 in 
overleg met het College Kerkrentmeesters aan dit college ten goede laten komen voor de hoge 
renovatiekosten van het orgel. Het huidige subsidietijdvak loopt van 2018 tot en met 2022. 
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De overige baten vanuit dit fonds over deze subsidieperiode worden verantwoord bij het College van 
Rentmeesters voor de bekostiging van de  restauratie van het orgel. 
 
Uitgaven: 
De regulaire uitgaven bestonden voornamelijk uit bedragen  voor algemene-, promotie-,  en 
kantoorkosten.  
 
 
Financieel overzicht 2021: 

 € € € 

Vermogen per 1 januari 2021.   270.835   

    
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021.    

    

Ontvangsten:    

Donaties door privépersonen 8.307   
Donaties door stichtingen  20.750   

Overige baten ( batig saldo concert) 413   

Rente 505   
 -------   

Totaal Ontvangsten  29.975  

    

Uitgaven:    
Restauratie c.q. Onderhoudskosten  0   

Promotie- en algemene kosten 394   

Bankkosten 216 
 
 
 

  

 -------   

Totaal Uitgaven  610  
  --------  

Saldo (positief)   29.365 

   ---------- 

Activa per 31 december 2021.   300.200 

   ====== 

Toelichting op het totaal aan activa 31 december 
2021. 

   

    

Lening aan het College van Kerkrentmeester    46.644 

Banksaldi per 31 december 2021   253.556 

   ---------- 

Vermogen 31-12-2021. (Excl. obligo 
restauratiefonds) 

   
300.200 

   ====== 

    

Alphen aan den Rijn, 19 februari 2022. 

W P C Tuijn (penningmeester) 


