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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

1.1  Meerjarenoverzicht

2014 2013 2012 2011

€ € € €

Baten 3.111 13.161 6.301 35.920

Afdracht reatauratiefonds 15.000 - - 140.000

Bruto resultaat -11.889 13.161 6.301 -104.080

Kantoorkosten 28 - - 85

Algemene kosten - 11 24 102

Som der kosten/ lasten 391 11 24 187

Resultaat -12.280 13.150 6.277 -104.267

Rente- en bankkosten -246 -207 -208 -259

Som der financiële baten en lasten -246 -207 -208 -259

Resultaat -12.526 12.943 6.069 -104.526

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de baten- en lastenrekening.
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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 17.822 40.348

Totaal activazijde 17.822 40.348

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Reservering aflossing bouwhypotheek - 10.000

Kapitaal 17.822 30.348

17.822 40.348

Totaal passivazijde 17.822 40.348

Bergen op Zoom , 

stichting "Vrienden van de Lourdeskerk"

31 december 2014 31 december 2013

31 december 2014 31 december 2013
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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.2  Baten en lasten rekening

€ € € €

Baten 3.111 13.161

Afdracht restauratiefonds 15.000 -

Bruto resultaat -11.889 13.161

Kosten website 363 -

Kantoorkosten 28 -

Algemene kosten - 11

Som der kosten/ lasten 391 11

Resultaat -12.280 13.150

Rente- en bankkosten -246 -207

Som der financiële baten en lasten -246 -207

Resultaat -12.526 12.943

Bergen op Zoom , 

stichting "Vrienden van de Lourdeskerk"

2014 2013

 - 4 -



stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-grondslagen. Baten zijn verantwoord 

in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

lasten van bank en spaargelden.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

Het verwerven van liquide middelen om de "Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk" in goede bouwtechnische 

staat te brengen en te houden.

De activiteiten van stichting "Vrienden van de Lourdeskerk", statutair gevestigd aan de p.a. Lepelaar 26 te 

Bergen op Zoom , bestaan voornamelijk uit:

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

2014 2013

€ €

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin

wordt deelgenomen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin

wordt deelgenomen

Liquide middelen

Rabo bank 1118.41.402 1.216 526

Spaarrekening Postbank 777.434 2.731 25.078

Rabo bank 3153.830.037 10.335 10.149

Postbank 777.434 3.524 4.551

Kas 16 44

17.822 40.348
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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2014 2013

€ €

Reservering aflossing bouwhypotheek.

Stand per 31 december - 10.000

Kapitaal

Kapitaal 17.822 30.348
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stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" te Bergen op Zoom   

2.5  Toelichting op de baten en lasten

2014 2013

€ €

Netto-omzet

Donaties particulieren 1.655 1.460

Donaties diverse akties  277 108

Opbrengst markten 615 7.657

Opbrengst glas in lood aktie 225 3.600

Rente opbrengsten 339 336

3.111 13.161

Inkoopwaarde van de omzet

Afdracht restauratiefonds 15.000 -

Verkoopkosten

Kosten website 363 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 28 -

Algemene kosten

Algemene kosten - 11

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 246 207
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