Stichting Vrienden van de St.-Joriskerk
Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
Amersfoort, april 2019

Jaarverslag 2018
1. Inleiding
De stichting is op 14 mei 1985 opgericht met als doel “het bijeenbrengen van gelden ter
(gedeeltelijke) dekking van de kosten van de exploitatie en instandhouding van de St. Joriskerk
te Amersfoort.
De stichting kent zogenaamde “Vrienden” die jaarlijk s doneren. Daarnaast ontvangt zij gelden
uit nalatenschappen en eenmalige giften.

2. Samenstelling bestuur
Gedurende het boekjaar 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer G.H. Beens
Mevrouw A.G. van Goor-Oortgijsen
De heer B. Heimensen
De heer L.A. Veldhuizen
De heer A.M.E. de Backer
De heer J.W. van Lieshout
De heer H.G. Schuit
De heer H. Schoemakers
Mevrouw A.L.M. Hovens

voorzitter
secretaris
penningmeester tot en met 29 oktober
penningmeester vanaf 30 oktober
lid tot en met 24 april
lid vanaf 30 oktober
lid
lid vanaf 30 oktober
adviseur

Mevrouw L. Schipper verzorgt de financiële administratie van de stichting en notuleert de
vergaderingen.
3. Vergaderingen
In 2018 is het bestuur viermaal bij elkaar gekomen, te weten op:
•
•
•
•

30
24
28
30

januari
april
augustus
oktober

In 2018 heeft het bestuur weer diverse onderwerpen behandeld, een kort overzicht:
•
•
•
•

Er
Er
Er
Er

zijn drie nieuwsbrieven verstuurd
zijn voorbereidingen getroffen voor het Vriendenconcert in december
is opnieuw energie gestoken in het werven van Vrienden
is aandacht besteed aan de brandveiligheid en het onderhoud van de St. Joriskerk

4. Financiële positie en resultaat 2018
De rekening van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 8.903 (2017:
€ 9.639).
Het batig saldo is toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Ook in 2018 heeft de stichting een
bijdrage verstrekt aan het onderhoud van de St. Joriskerk.
De onderhoudsreserve is in 2018 verder afgenomen.
Door het lagere exploitatieresultaat, de uitbetaalde bijdrage aan de St. Jo riskerk en de aflossing
op de lening van de Maatschappij van Welstand (aangetrokken voor de restauratie in 2011) is
de vermogenspositie (bestemmingsreserve groot onderhoud St. Joris kerk) gedaald van
€ 45.213 naar € 34.115. Het bestuur is zich aan het beraden over aanvullende maatregelen om
deze dalende trend het hoofd te bieden.
5. Vaststelling jaarrekening
In de bestuursvergadering van 2 april 2019 is de jaarrekening 2018 door het bestuur
goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

Namens het bestuur:
Voorzitter,

Penningmeester,

G.H. Beens

L.A. Veldhuizen

