Stichting Monumentenbehoud Groede
Jaarverslag 2014
In 2014 is er klein onderhoud gepleegd. Ook is terwijl de Zuidwest muur aan de
binnenzijde deels voorzien van een nieuwe wand en nieuwe verf.
In goed overleg met Stichting Groede is een lagere huur betaald door Stichting
Groede.
In verband met de expositie over de Lutheranen ontvingen we schenkingen van
diverse organisaties. Deze schenkingen zijn aangewend voor de aanschaf van
beveiligde vitrinekasten en de aanleg van beveiligingsinstallatie.

Meerjarenplan 2015 – 2017.
Streven is om de kerk onderhoud technisch in een zo optimaal mogelijke staat te
houden en het interieur zo in te richten en te onderhouden dat een optimale
exploitatie mogelijk is.
De exploitatie geschiedt door en in samenwerking met Stichting Groede.
Plannen zijn:
- de rolstoel toegankelijkheid te verbeteren
- inbraakgevoeligheid verbeteren mede in verband met tentoonstellingen met
kostbaarheden
- schilderwerk voorgevel buiten
- aanpassingen ruimtes achter de kerkzaal zodat er meer tentoonstellingsruimte
ontstaat
- het plaatsen van een klein balustrade orgel.
Wij denken met deze plannen de publieke functie van het gebouw en de ontwikkeling
en toegankelijkheid van cultuur histories erfgoed in de breedste zin van het woord te
bevorderen.

Financieel jaarverslag 2014.
Balans per 1-1-2014
Activa:
Bank
Totaal:

Passiva:
Reserve schenkingen
Reserve onderhoud
Reserve onderhoud beeldje
Reserve inventaris
Reserve algemeen
Positief kapitaal
Totaal:

€ 58.003,00
€ 58.003,00

€ 3.711,06
€ 24.274,92
€
832,42
€ 22.300,00
€
856,02
€ 6.028,58
€ 58.003,00

Exploitatierekening
Inkomsten:

Uitgaven:

schenkingen ivm expositie

€ 13.500,00

Energiekosten

€

2.486,79

onderhouds subsidie

€

6.448,77

Verzekeringen

€

970,09

uit reservering onderhoud

€

3.810,69

Abonementen

€

227,99

rente

€

579,65

Onderhoud

€ 13.106,78

Aanschaf vitrinekasten

€

6.992,00

Belasting

€

284,68

Bankkosten

€

103,15

Diversen

€

167,63

Totaal:

€ 24.339,11

Totaal:

Balans per 31-12-2014
Activa:
Bank

€ 54.192,31

Totaal:

€ 54.192,31

Passiva:
Reserve schenkingen
Reserve onderhoud
Reserve onderhoud beeldje
Reserve inventaris

€ 3.711,06
€ 20.464,23
€
832,42
€ 22.300,00

Reserve algemeen
Positief kapitaal

€
€

Totaal:

856,02
6.028,58
€ 54.192,31

€ 24.339,11

