Verslag van de Algemene Vergadering 2018 van de
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk
zaterdag 8 juni 2019
Op 6 oktober 2017 is de Stichting Ondersteuningsfonds voor Sint Willibrordkerk opgericht.
De culturele anbi status is met ingang van deze datum verleend bij beschikking d.d. 18
december 2017 (RSIN nummer 858009481).
In 2018 is er een aanvang gemaakt met de op- en uitbouw van een vrijwilligersorganisatie
ten behoeve van de begeleiding bij evenementen zoals muziekuitvoeringen en reguliere
rondleidingen. Hieruit heeft het Ondersteuningsfonds inkomsten gegenereerd welke
onderdeel zijn van de exploitatie.
In de vergadering, waarvan in de bijlagen een kopie is bijgesloten, is de balans en
exploitatie besproken en goedgekeurd. De bestuurders worden ontlast voor het gevoerde
beleid.
Voor 2019 zal de op- en uitbouw van een vrijwilligersorganisatie ten behoeve van de
begeleiding bij evenementen, zoals muziekuitvoeringen en reguliere rondleidingen, verder
worden uitgebreid. Hieruit zal het Ondersteuningsfonds inkomsten uit gaan genereren
voor de exploitatie van de Sint Willibrordkerk.
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Financieel verslag 2018
Balans
Het Onroerend goed omvat het deel-gebruiksrecht van de Sint Willibrordkerk, een
toekomstig recht op verwerving van de blote eigendom van de ondergrond van het
kerkgebouw en een toekomstig recht op verwerving van een pastoriegebouw.
De lening is een verstrekte geldlening van het Ondersteuningsfonds (OSWU) aan de Stichting
Sint Jozef (SSJ).
Onder de overlopende activa is een rekeningcourantvordering opgenomen met de Sint
Willibrordus Stichting (SWS) voor het afstorten van ontvangen gelden voor de uitgevoerde
activiteiten door het Ondersteuningsfonds.
De exploitatiewinst over 2018 is ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt.
Onder de leningen aan derden staan opgenomen gelden en betalingsverplichtingen, t.b.v. de
financiering van het Ondersteuningsfonds, verstrekt door de Stichting Sint Jozef onder aftrek
van de kwijtschelding van deelvorderingen.
Exploitatie
De inkomsten voor 2018 vanuit rondleidingen, concerten en donaties zijn uitgekomen op €
4.068,--(2017, € 0,--).
Onder de inkoop staan de uitgaven die met catering te maken hebben voor wat betreft de
activiteiten die het Ondersteuningsfonds heeft ondersteund. Deze kosten bedroegen in 2018
€ 610,-- (2017, € 0,--)
Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 3.458,-- (2017, € 0,--).
Onder de algemene kosten is er, binnen de fiscale mogelijkheden, voor 2018 totaal voor €
14.000,-- (2017, € 14.000,--) geboekt voor kwijtgescholden leningen.
Hierdoor komt de exploitatie voor 2018 uit op een winst van € 17.458,-- (2017, winst €
14.000,--). Deze winst is ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt.
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