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FINANCIEEL VERSLAG 2016

Het resultaat over het jaar 2016 is enigszins vertekend doordat een �ink aantal deelnemers 
aan de Rally 2017 hun bijdrage al voor de jaarwisseling hebben voldaan. Dat geeft wel aan 
hoe populair de Rally inmiddels is geworden.
Ook zonder deze bijzondere  bate is het resultaat met ruim € 20.000 zeer bevredigend te 
noemen. De contributies die daarvan de helft uitmaken, laten een hele lichte daling ten 
opzichte van het voorafgaand jaar. Daartegenover staat weer de ontvangst van een gift die 
deze daling nagenoeg goed maakt.
De nieuwe balies zijn voltooid en de beslissing over de nieuwe stoelen is inmiddels gevallen. 
In het verslagjaar werd aan de Vereniging Vrienden nog niet gevraagd om de ter zake 
toegezegde bijdragen te voldoen, zodat beide reserves nog op de balans �gureren. Er mag 
vanuit worden gegaan dat in het lopend jaar de afwikkeling van deze beide projecten zijn 
beslag zal krijgen.  Dat geldt niet voor de restauratie het dak waarvoor een langere horizon 
geldt.
Evenals dit jaar werd de vorige Algemene Leden Vergadering opgeluisterd met een bijzonder 
muzikaal optreden. Daarmee vormen de kosten van die vergadering de hoogste kostenpost 
van het afgelopen jaar. Dit relatief bescheiden bedrag valt te zien als een passende manier 
om de leden te bedanken voor hun betrokkenheid.

BEGROTING 2017
Tengevolge van de voorziene bijdragen aan stoelen en balies ziet het er naar uit dat in het 
lopend jaar per saldo een onttrekking aan het vermogen zal plaats vinden. Dat is alleen maar 
verheugend. Het is tenslotte niet ons doel om vermogen te vormen maar om een bijdrage te 
leveren aan de in stand houding van de prachtige Grote Kerk.

EA. Naarden, maart 2017

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden

Bezi�ngen 2015 2016 Verplich�ngen 2015 2016

Saldo ING Betaalrekening 4,873 29,970 Vermogen 34,001 44,873
Saldo ING Spaarrekening 75,000 75,361 Reserve  dak * 10,000 10,000

Reserve stoelen** 15,000 15,000
Reserve balie*** 10,000
resultaat jaar 20,872 25,458

Totaal 79,873 105,331 Totaal 79,873 105,331

Realisa�e 2015 Begro�ng 2016 Realisa�e 2016 Begro�ng 2017
Baten
Contribu�es 10,440 9,000 9,950 9,000
Lijfrentes 1,500 1,000 1,000 1,000
Gi�en 0 0 400 0
Bijdragen"Gooisch Vrouwtje" 1,670 0 0 0
Rally verslagjaar 14,050 10,000 9,235 4,500
Rally lopend jaar 500 0 5,373 2,000
Opbrengst Concert Jong Talent 10 500 0 0
Rente Spaarrekening 677 500 361 400
Totaal 28,847 21,000 26,319 16,900

Lasten
Secretariaatskosten 350 400 111 350
Algemene kosten ( ALV, lezing ) 777 750 616 750
Bankkosten 178 200 134 200
Doeluitgaven 6,670 0 0 25,000
Totaal 7,975 1,350 861 26,300

Saldo, aan of van vermogen 20,872 19,650 25,458 -9,400
* de reserve tbv het dak werd in 2014 door de ALV ingesteld en is bestemd voor ondehoud Van het dak van de Kerk
** de reserve tbv stoelen werd in 2015 door de ALV ingesteld en is bestemd voor aanschaf van nieuwe stoelen
***de reserve tbv de balie werd door de ALV in 2016 ingesteld en is bestemd voor een balie in de ves�bule
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