De Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk, gevestigd te Alphen aan den Rijn.

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 2015.
Algemeen:
In 2015 is het jubileum van 350 jaar Oudshoornse Kerk gevierd. De Stichting heeft daaraan een
bijdrage versterkt van €1.750.
In het financieel verslag worden als baten en lasten opgenomen de in dat jaar ontvangen,
Respectievelijk betaalde bedragen.
Inkomsten:
Behalve de jaarlijkse donaties is er een bedrag ontvangen van het Nederlands Restauratie Fonds ter
grootte van € 19.901. Dit bedrag valt toe aan de Kerkrentmeesters van de Oudshoornse Kerk ten
behoeve van het onderhoud c.q. restauratie van de kerk. Het bedrag aan betaald onderhoud in 2015
bedroeg in totaal € 29.383. Van dit bedrag is € 20.763 schilderwerk uit 2013. Het overige is stucwerk
Verricht in 2015.
De renten tot en met 31 december 2015 zijn verantwoord onder opbrengsten
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Uitgaven:
De regulaire uitgaven bestonden voornamelijk uit een bedrag voor promotie- en administratieve
kosten.
Deze activiteiten zullen in de komende perioden geïntensiveerd dienen om de donaties op peil te
houden dan wel te verhogen.
Van het Nederlands Restauratie Fonds is de regulaire jaarlijkse bijdrage ontvangen van € 19.901,-Dit bedrag is als verschuldigd in de vermogensstaat per 31 december 2015 opgenomen.
Financieel overzicht 2015:

€

€

Vermogen per 1 januari 2015.

€
179.075

Staat van Inkomsten en Uitgaven 2015
Ontvangsten:
Donaties
Overige opbrengsten en periodieke uitkering
Nederlands Restauratie Fonds
Rente

5.410
10.502
19.901
2.315
-------

Totaal Ontvangsten

38.128

Uitgaven:
Onderhoudskosten kerk
Promotie- en algemene kosten
Bankkosten
Jubileum 350 jaar

29.383
289
374
1.750
-------

Totaal Uitgaven

31.796
--------

Saldo ( positief)

6.332
---------185.407
======

Vermogen 31 december 2015.
Toelichting op vermogen 31 december 2015.
Banksaldi 31 december 2015.
Af: rekening courant Kerkrentmeesters ( schuld)

205.308
19.901
---------

Vermogen 31 december 2015.

185.407
======

Alphen aan den Rijn, 31 mei 2016.
W P C Tuijn ( penningmeester)
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