De stichting heeft als doel kerken en christelijke organisaties te ondersteunen op het gebied van
communicatie en al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het op verzoek of op eigen initiatief
vervaardigen van communicatie-uitingen die tot doel hebben mensen te interesseren voor het
christelijk geloof en/of te betrekken bij activiteiten van kerken en christelijke organisaties.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Adres van de stichting:

Burg. J.C. van den Bergplein 34
7642 GT WIERDEN

Kvk nummer:

KVK 72635312

RSIN nummer:

859182794

Statutaire vestigingsplaats:

Wierden

Bestuursleden:

Willem den Braber - voorzitter
Wouter de Bruijn - penningmeester
Gerrit Adrianus Schreuders - secretaris
Frits Anders Slothouber - algemeen lid
Hendrika Hermina Weijers - algemeen lid
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Stichting Welkom in de kerk
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Alle in de balans vermelde bedragen voor vorderingen, liquide middelen en kortlopende zijn
gewaardeerd in euro.
Alle in de resultatenrekening voorkomende bedragen voor opbrengsten en gemaakte kosten
schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde in euro.
Resultaatbepaling
De resultaten op de geleverde prestaties zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn verwezenlijkt;
de kosten zijn verantwoord voor zover deze voorzienbaar waren.
Aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen binnen de stichting met een dienstverband is
per 31 december 2020: 0

Stichting welkom in de kerk

Balans
Bezittingen

Openingsbalans
01-01-2020

Eindbalans
31-12-2020

Vaste activa:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€
€

-

Totale vaste activa:

€

-

Vlottende activa:
Voorraden
Onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen

€
€
€
€

1.081,35 (+)

€
€
€
€

1.756,01 (+)

Totale vlottende activa:

€

1.081,35

€

1.756,01

Totaal van de bezittingen:

€

1.081,35 (+)

€

1.756,01 (+)

Vermogen en schulden

Openingsbalans
01-01-2019

(+)

€
€

-

€

-

(+)

Eindbalans
31-12-2020

Eigen vermogen:
Stichtingsvermogen

€

1.081,35

€

1.756,01

Vreemd vermogen
Langlopende schulden
Voorzieningen
Korlopende schulden

€
€
€

-

€
€
€

-

Totaal vreemd vermogen

€

-

€

-

Totaal van vermogen en schulden

€

(+)

1.081,35 (+)

€

(+)

1.756,01 (+)

Resultatenrekening over 2020

Opbrengsten
bijdragen tot en met € 250.College van Kerkrentmeesters
Provincie Overijssel
Ministerie van OCW
Provincie Gelderland
PKN Nederland

€
€
€
€
€
€

2020
485,50
295,00
36.000,00
34.907,40
39.961,70
1.500,00 (+)

Totale opbrengsten

€

113.149,60

Kosten
Bankkosten
ICT kosten
Kosten verkiezing meest gastvrije kerk
Stichting Sint Maarten
Stichting Maria van Renkum
Lumen Christi Ootmarsum

€
€
€
€
€
€

270,34
223,45
107.981,15
500,00
1.000,00
2.500,00 (+)

Totale kosten

€

112.474,94

Resultaat 2020

€

674,66

