
JAAROVERZICHT 2020

Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2019

INKOMSTEN

1. Inkomsten uit giften, donaties en vriendenbijdragen € 8.410,00 € 7.895,00

2. Opbrengsten concerten, evenementen € 1.625,00 € 5.244,20

3. Sponsoring € 1.500,00 € 1.510,00

                                                                                 totaal Inkomsten € 11.535,00 € 14.649,20

UITGAVEN

1.  catering € 0,00 € 303,93

2.  kosten realisatie projecten € 5.000,00 € 1.085,37

3.  Vergoeding, gages etc. uitvoerenden € 400,00 € 1.214,43

4.  Organisatiekosten concerten € 260,00 € 454,11

5.  Monumentendag € 0,00 € 44,00

6.  Administratiekosten en kosten web € 131,09 € 117,58

7.  PR en communicatie € 100,00 € 151,25

8.  terugbetalingen wegens  annuleringen                                             € 1.190,00

                                                                                    totaal uitgaven € 7.081,09 € 3.370,67

positieve uitkomst van inkomsten en uitgaven

                                                                                      TOTAAL € 4.453,91 € 11.278,53



BALANS 2020 2019

ACTIVA

Bank Van Lanschot

stand per 01.01.2020 € 21.016,93 € 9.738,40

toevoeging positief explotatiesaldo 2020 € 4.453,91 € 11.278,53 

stand per 31.12.2020 € 25.470,84 € 21.016,93

PASSIVA

eigen vermogen per 01.01.2020 € 21.016,93 € 9.738,40

toevoeging 2020 € 4.453,91 € 11.278,53

eigen vermogen per 31.12.2020 € 25.470,84 € 21.016,93



TOELICHTING.

Het Covid-19 virus heeft de wereld in 2020 in volle omvang getroffen. Ook de activiteiten van Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond zijn

door de pandemie fors geraakt. Dankzij onze trouwe en gelukkig groeiende kring van vrienden, donateurs en sympathisanten heeft KEW de

inkomsten uit jaarlijkse giften, donaties en vriendenbijdragen met ruim €500,- zien toenemen. Door alle maatregelen vanwege Corona zagen wij

ons genoodzaakt de concert-activiteiten in 2020 tot het minimum te beperken, waardoor de concertopbrengsten grotendeels zijn weggevallen.

Alle 4 de matinée-concerten zijn geannuleerd muv twee aangepaste concerten. Op 11 oktober heeft het klarinet-ensemble Lignum olv Hendrik

Jan Lindhout in de kerk voor een zeer beperkt aantal toehoorders en via livestream een mooi en warm concert verzorgd. Aansluitend is op 13

december een prachtig kerstconcert uitgevoerd door organist Jan Pieter Lanooy en sopraan Catelijn van Berkel. Beide concerten trokken een

grote virtuele opkomst met dank aan allen die deze uitvoeringen-on-line hebben mogelijk gemaakt en daaraan hebben bijgedragen. Opgemerkt

zij, dat de gemelde inkomsten uit concerten ad €1.625,- feitelijk nog gesaldeerd moeten worden met €1.190,- aan terugbetalingen wegens

annuleringen (zie onder uitgaven). Gelukkig zijn de sponsorgelden nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Wij zijn RABObank

Bollenstreek en Bloemenwinkel Passie Warmond buitengewoon dankbaar voor hun steun in het afgelopen jaar ondanks de Corona-perikelen. Per

saldo en rekening houdend met de terugbetalingen wegens annuleringen zijn de inkomsten in het Corona-jaar 2020 met €4.304,20

teruggevallen. 

Aan de uitgavenkant zijn door het wegvallen van de concerten nauwelijks kosten gemaakt met uitzondering van het eerder gemelde

Kerstconcert. De belangrijkste uitgave-post in 2020 is geweest de bijdrage ad €5.000,- van KEW aan het Historisch Genootschap Warmelda voor

hun nieuwe huisvesting in de voormalige pastorie voor de komende 10 jaar. Onze bijdrage voorziet mede in de aanschaf van isolerende

beglazing, hetgeen de jaarlijkse exploitatielasten ten goede komt en daarmee de duurzaamheid van het huurcontract en het pand zelf (eigendom

van de PG Warmond) ten goede komt. Deze financiële ondersteuning sluit aan op de geformuleerde doelstellingen uit het beleidsplan van onze

stichting. Het jaar 2020 heeft KEW afgesloten met een batig saldo van €4.453,91 dankzij de vrienden, donateurs en anderen die KEW een warm

hart toedragen. Het batig saldo is toegevoegd aan het banksaldo einde jaar, dat een bedrag van €25.470,84 bedraagt.



Warmond,        maart 2021.

Bestuur Stichting Kerkelijk Erfgoed Warmond,

vz. J.A. Verbeek

secr. J. Karstens

p.m. R. Th. Brokking

Door de nog steeds aanhoudende CORONA-pandemie zijn de vooruitzichten voor 2021 nog bijzonder onzeker. Naar het zich laat aanzien moeten

we ons instellen op een verbeterde gang van zaken na de zomer van 2021. Het Paasconcert is inmiddels afgezegd. Het Bestuur blijft goede hoop

houden op een - hopelijk spoedig - herstel en heeft voldoende plannen klaar liggen om zodra dat kan weer tot aktie over te gaan. Ook aan de

projecten kant ontbreekt het voor 2021 niet aan ideeën. Aan de uitvoering er van wordt al gewerkt.


