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BALANS

Activa 31-12-2014 31-12-2013

Materiel vaste activa

Inventaris (tafels en stoelen) -€                    -€                

Financiële vaste activa:

Lening boekwinkel 22.201€               22.201€           

Liquide middelen:

Rekening courant Rabobank 4.361€                 1.664€             

Spaarrekening Rabobank 4.500€                 5.295€             

8.861€                 6.959€             

Vorderingen op korte termijn -€                    -€                

Totaal Activa 31.062€               29.160€           

Passiva

Stichtingsvermogen: 24.255€               17.453€           

Schulden op lange termijn:

Renteloze leningen van kerken:

Gereform. Kerk Vrijgemaakt, Achterstraat 6.807€                 6.807€             

Protestantse Kerk -€                    4.900€             

6.807€                 11.707€           

Schulden op korte termijn:

-    Rekening courant boekwinkel -€                    -€                

Totaal Passiva 31.062€               29.160€           

-€                    -€                

Toelichting

lening boekwinkel

tot 2014 is de Boekhandel niet in staat geweest

om af te lossen. Mogelijk is dit in 2015 voor het

eerst wel het geval

stichtingsvermogen

a.g.v. hogere giften en kwijtschelding van de

lening van de pkn kon het vermogen toenemen

Het vermogen bestaat voor het overgrote deel

uit de aan de boekhandel verstrekte lening

renteloze leningen

de verkregen lening van de pkn  is kwijtgescholden

in 2015 zal duidelijk worden hoe de resterende 

lening van de gasthuiskerk wordt geregeld



REKENING VAN BATEN EN LASTEN

31-12-2014 31-12-2013

Baten

Giften particulieren 9.706€                 9.257€             

Giften Kerken en derden 1.821€                 391€                

Concert 782€                    -€                

Bijdrage bovenverdieping 1.818€                 793€                

kwijtschelding lening protestantse kerk 4.900€                 -€                

Rente 90€                      -€                

19.117€               10.441€           

Lasten

Ondersteuning G. Post 6.000€                 6.000€             

Bijdrage huisvestingskosten winkel 6.000€                 6.000€             

Bijdrage liquiditeit boekwinkel -€                    4.000€             

P.R. Kosten -€                    30€                 

Algemene kosten 139€                    592€                

Afschrijving Inventaris -€                    204€                

Bankkosten 176€                    143€                

12.315€               16.969€           

resultaat 6.802€                 -6.528€           

Toevoeging aan stichtingsvermogen 6.802€                 -6.528€           

toelichting stichting

giften particulieren

in 2014 lag het niveau iets hoger dan in 2013. 

Omdat er ook spake was van eenmalige giften

schatten wij 2015 iets voorzichtiger in

giften kerken

Een aantal Hattemse kerken zijn in 2014 begonnen

met een structurele jaarlijkse bijdrage. Als 

richtbedrag hadden wij gevraagd om 1 euro/kerklid

Met andere hattemse kerken zijn wij nog in gesprek

                                         2014           2015 begroot

gkv open poort                    812            800

ngk ontmoetingskerk          737            400

cgk                                      272            150

gkv Gasthuiskerk                                   i.o               

pkn                                                         i.o

totaal                               1.821

nb. Ngk en cgk droegen in 2014 extra bij d.m.v.

collectes. Voor 2015 gaan wij uit van een bijdrage

van alle kerken van minimaal euro 2.000

concert

ook in 2015 zullen we d.m.v. eenmalige 

activiteiten trachten extra opbrengsten te genereren

bovenverdieping

in 2014 kon de bovenverdieping tijdelijk worden 

verhuurd aan de pkn. Dat zal in 2015 niet meer

het geval zijn. In 2015 wordt nader bezien hoe met

de onzekerheid van het gebruik van deze ruimtes

moet worden om gegaan



kwijtschelding

de in het verleden verkregen lening van de pkn is

in 2014 kwijtgescholden

ondersteuning

omdat er geen sprake is van een normaal 

ondernemersinkomen ondersteunt de stichting

de eigenaar van boekhandel de Fontein

bijdrage huisvestingskosten

De stichting verleent de Boekhandel een bijdrage

voor de huisvestingskosten zolang zij niet zelf

in staat is dit voor haar rekening te nemen

bijdrage liquiditeit boekhandel

in 2014 was het niet nodig de boekhandel verder

te ondersteunen. Met name is dit te danken aan de

introductie en verkoop van de nieuwe Bijbelvertaling


